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Utredningsområdet ligger norr om Falun och återfinns inom markeringen på karta över Dalarna.
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Sammanfattning
2019 och 2020 genomförde Dalarnas museum en arkeologisk utredning med
sökschaktsgrävning i Enviksbyn, Falu kommun, Dalarna. Området var ca 6
kilometer långt och sträckte sig genom hela byn. Syftet med utredningen var
att ta reda på om fornlämningar berördes av en planerad ledningsdragning.
Inledningsvis gjordes en översiktlig sökning efter historiskt kartmaterial i
digitala arkiv, där relevanta kartor sedan rektifierades mot fastighetskartan.
Därefter genomfördes en fältinventering där hela området gicks över till fots.
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Figur 1. Utsnitt från terrängkartan med utredningsområdet inom den blå ovalen. Skala 1:100 000.
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Utifrån kartstudier och fältinventering valdes 13 områden ut för sökschaktsgrävning. I fyra områden visade äldre kartor på en idag försvunnen gårdsbebyggelse. Åtta områden valdes utifrån terrängläget och ett för att det gränsade
till en redan känd blästplats.
Totalt grävdes 84 schakt och 12 mindre provgropar inom de 13 områdena.
Schakten grävdes med maskin och de grävdes huvudsakligen i åkermark
gränsande till idag befintlig bebyggelse. Tre av de fyra gårdsplatserna från
de historiska kartorna kunde identifieras i sökschakten. Gårdslämningarna
bestod av olika nedgrävningar och kulturlager samt en trolig källargrund.
I schakten inom andra områden kunde främst nedgrävningar, stolphål och
en eventuell kokgrop iakttas. Sammanlagt dokumenterades 12 anläggningar
och kulturlager. Några tydliga spår av den tidigare registrerade blästplatsen
kunde inte iakttas ovan jord eller i provgroparna.
Dalarnas museum bedömer fyra områden som intressanta för fortsatta
arkeologiska insatser om ledningen dras som planerat.

Inledning
Under hösten 2019 och våren 2020 genomförde Dalarnas museum en arkeologisk utredning i Enviksbyn, Envikens socken, Falu kommun, Dalarnas län
(figur 1). Anledningen till utredningen var att det kommunala vatten- och avloppssystemet planerades att byggas ut och skulle dras i anslutning till bytomt
L2001:1393 m.fl. Utredningen bestod av kart- och arkivstudier, fältinventering
och sökschaktsgrävning med syfte att ta reda på om några fornlämningar berördes av det planerade arbetet. Beslut om utredningen togs av Länsstyrelsen i
Dalarnas län, dnr 431-2210-2019, och beställare var Falu Energi och Vatten AB.

Antikvarisk bakgrund
Sundbornsån avvattnar en stor del av östra Dalarna, genom ett vattensystem
som förenar Amungen på gränsen mot Hälsingland med Runn. Vattensystemet
genomkorsar Sundborn, Svärdsjö och Enviken. Bebyggelsen är begränsad till
ett smalt dalgångsband och till kanterna av Svärdsjöåsen som i vissa avsnitt
löper parallellt med vattensystemet (Hyenstrand 1974). Så är fallet också i
Enviksbyn. Vägen löper uppe på åsen och där ligger också den gamla kyrkan
och större delen av bebyggelsen.
Utredningsområdet sträckte sig genom hela Enviksbyn (figur 2). Det var
ca 3,3 kilometer långt samt gick på båda sidorna om åsen. Huvuddelen av
bebyggelsen låg koncentrerad till åsen och till vägen. Söder om åsen rinner
Kolningån och mellan ån och bebyggelsen finns mestadels flack åkermark.
På vissa ställen går ån och Sör-Lingan ända upp mot åssluttningen. Förhållandena är i stort sett de samma norr om åsen med Vågsjöns och Klockarnässjöns utlopp genom Hagtjärnen och ut i Norr-Lingan. Där finns även den
nästan kilometerlånga våtmarken Degelmyr invid åsen i utredningsområdets
nordvästra del.
Enviken låg i Tängers fjärding i Svärdsjö socken. Denna fjärding blev
Envikens socken först 1864. Men redan på 1600-talet påtalade Enviksborna
behovet av ett kapell och ett sådant uppfördes 1669–1673. Denna så kallade
Enviks fjärding bestod av Tänger, Marnäs, Envik (-sbyn) och Klockarnäs
(Ahlberg 1996, Envall 1911, Sundström 1998).
Äldsta skriftliga belägget för Enviksbyn, som ursprungligen hette endast
6
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Figur 2. Utsnitt från fastighetskartan med utredningsområdet markerat med blå linje. Rektanglana,
figur 3–5, hänvisar till detaljkartor. Skala 1:25 000.

Enviken eller Envik, är från 1358. Byarna Klockarnäs och Tänger finns nämnda
1495. Forsgärde, Björkboda och Marnäs är belagda under 1500-talet och Rönndalen som i dag är centralorten är en av de yngre byarna i socknen med äldsta
belägg från slutet av 1600-talet (DD1 s 30, OAU, Envall 1911, Sundström 1998).
1539 fanns fyra skattebönder i Enviksbyn. Trettiotvå år senare, vid Älvsborgs lösen 1571, hade Enviken tolv skattskyldiga och Klockarnäs sju skattskyldiga, varav tre kvinnor (Sundström 1998 och Älvsborgs lösen 1993).
På Tabula Geographica från 1640 (U5) finns i Enviken 16 skattehemman
plus två i Kolningan (Kolninggårdarna) på andra sidan ån. År 1653 finns ca
16 i Enviken och 6 i Klockarnäs (U48-1:4). På en karta från 1693 har Enviksbyn
12 gårdar, varav 2 väster om ån, och Klockarnäs 7 gårdar (U48-1:5).
Inägorna i Svärdsjö socken, vilken Enviken tillhörde, storskiftades 1849–
1856. Inom Enviks fjärding flyttades 53 gårdar i samband med storskiftet.
Den största utflyttningen av gårdar skedde från Enviksbyn och Marnäs. De
utflyttade gårdarna från Enviksbyn kom till stor del att bilda den nya byn
Hedgårdarna (Backlund 1957).
De kända fornlämningarna i socknen som är registrerade i Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöregister (KMR) är jämförelsevis få. Ett flertal stenåldersboplatser finns, främst längs Balungens stränder. Gravfältet vid Södra
Getryggen vid Amungen, som gränsar till socknen i norr, förefaller vara från
förromersk järnålder och i dagsläget Dalarnas äldsta daterade (Wehlin m.fl.
2020). Längs vattensystemet finns enstaka stensättningar och ett gravfält finns
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vid Toftbyn. Vikingatida fynd har också gjorts i Toftbyn.
När det gäller lämningar inom och invid utredningsområdet (figur 3–5)
har enstaka fynd av stenålderskaraktär gjorts utmed Kolningåns sydöstra
del (L2001:1310, L2001:3883, L2001:3884 och L2001:1158). En yxa av järn med
obestämd ålder (L2001:3688) har hittats på åsen öster om gamla kyrkan. Vid
Norr-Lingans strand finns ett slaggvarp (2001:711) registrerat och ute i åkern
en härd (L2001:1309). Dessutom finns en eventuell stensättning (L2001:3957)
och en slaggförekomst (L2001:4281) invid ett grustag på åsen och en högliknande lämning (L2001:3684) invid gamla kyrkan. Till detta kommer även
gårdstomterna inom Enviksbyns gamla bytomt (L2001:1393) och flera spridda
gårdstomter (L2001:795, L2001:3627 m.fl.).
I KMR var by-/gårdstomterna ungefärligt avgränsade efter storskifteskartan
från 1849, se vidare under kartstudier.
Det var egentligen bara det stora tomtområdet L2001:1393 som berördes av
utredningsområdet i någon större omfattning. Utredningsområdet tangerade
dessutom tomterna L2001:795, L2001:1391, L2001:1662 och L2001:3627.

Syfte
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ta reda på om fornlämningar
berördes av det planerade arbetsföretaget. Om nya fornlämningar påträffades
skulle dessa ges en preliminär avgränsning. Utredningens resultat skulle
kunna användas av länsstyrelsen för fortsatt tillståndsprövning och utgöra
underlag inför eventuella kommande arkeologiska åtgärder. Resultatet skulle
även kunna användas som underlag i företagarens fortsatta planering.

Metod
Den arkeologiska utredningen bestod av tre olika moment: arkiv- och kartstudier, fältinventering samt sökschaktsgrävning.
Arkiv- och kartstudierna innebar att historiskt kartmaterial från Lantmäteriets webbaserade kartdatabaser, som innefattar Rikets allmänna kartverk,
Lantmäteristyrelsens arkiv och Lantmäterimyndigheternas arkiv, har sökts
igenom. Relevanta kartor har rektifierats digitalt mot fastighetskartan. Arkivstudierna bestod främst av en närmare genomgång av Fornsök i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister (KMR) samt en kontroll och genomgång
av tidigare arkeologiska utredningar och undersökningar i närområdet.
Ortnamnsarkivets (OAU) digitala databaser gicks översiktligt igenom för att
ta reda på byarnas ålder. Även en del litteratur gicks igenom inför fältarbetet.
Fältinventeringen bestod i att terrängen i utredningsområdet granskades
okulärt till fots med resultatet från arkiv- och kartstudierna och redan kända
lämningar som underlag.
Utifrån de tidigare momentens resultat samt terrängförhållanden och
markslag gjordes en bedömning av var det var mest intressant att gräva
sökschakt. Schakten grävdes med hjälp av en grävmaskin utrustad med
planeringsskopa. Intressanta partier av schaktbottnarna och delar av schaktväggarna rensades för hand. Påträffade anläggningar och lager beskrevs och
fotograferades i plan. Mindre anläggningar snittades för att avgöra form i
profil, djup och fyllning samt eventuell funktion. I större anläggningar handgrävdes en mindre del av ytan. Även provstick med jordsond användes för att
avgöra djup och fyllning. Anläggningar, lager och schakt mättes in med RTK.
8
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Figur 3. Sydöstra delen av utredningsområdet. Arbetsområdet inom de blå linjerna, gårdstomter
markerade med rött. De röda punkterna markerar registrerade lämningar; fyndplatser, en härd och ett
slaggvarp. Sökschaktsområdena har markerats med orange och respektive nummer. Skala 1:10 000.

Genomförande
Den sammanlagda ledningssträckan var ca 6 kilometer lång och bredden på
utredningsområdet var mestadels ca 20 meter, vilket gav en total yta på ca
12 hektar.
Innan fältarbetet gjordes en översiktlig studie av historiskt kartmaterial
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Figur 4. Mellersta delen av utredningsområdet. Arbetsområdet inom de blå linjerna, gårdstomter
markerade med rött. De röda punkterna markerar registrerade lämningar; fyndplatser och en härd.
Sökschaktsområden markerade med orange och respektive nummer. Skala 1:10 000.
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Figur 5. Nordvästra delen av utredningsområdet. Arbetsområdet inom de blå linjerna, gårdstomter
markerade med rött. De två röda punkterna i nedre högra hörnet markerar en eventuell stensättning
och fynd av slagg. Sökschaktsområden markerade med orange och respektive nummer. Skala 1:10 000.

i Lantmäteriets digitala kartdatabaser. Relevanta kartor rektifierades mot
dagens fastighetskarta. Med resultatet från kartstudierna som grund gjordes
sedan en fältinventering. Inventeringen genomfördes av en arkeolog från
Dalarnas museum under två dagar i september och oktober 2019. Hela den
planerade ledningssträckan granskades till fots. Bebyggda gårdstomter prioriterades bort. Förutsättningarna för inventering var inte optimala då många
av åkrarna inte var plöjda vid inventeringstillfället. Påträffade kulturhistoriska lämningar och kulturhistoriskt intressanta områden och terränglägen
noterades och sedan tidigare registrerade lämningar kontrollerades. Utifrån
resultaten av kartstudierna och fältinventeringen valdes tretton områden av
varierande storlek ut för sökschaktsgrävning. Den totala ytan var ca 38 000
kvadratmeter. Sökschaktsgrävningen utfördes i början av maj 2020 av två arkeologer. Totalt grävdes 84 schakt inom tolv av de tretton områdena. I område
3, som var svårtillgängligt för grävmaskinen, grävdes tolv små provgropar
för hand.

Resultat
Kartstudier
På Tabula Geographica från 1640 (U5), som är en småskalig karta, kan man
ändå se att bebyggelsen ha legat koncentrerad på åsen omkring den plats
där gamla kyrkan senare skulle komma att byggas. En väg gick förmodligen
som idag i nordväst-sydostlig riktning uppe på åsen och fortsatte åt sydost
10
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Figur 6. Storskifteskartan rektifierad mot dagens fastighetskarta med tre av områdena med idag
försvunnen bebyggelse inom de röda linjerna. De låg i område 4, 5 och 6. Blå linje är utredningsområdet
och rosa markerar Enviksbyns gamla bytomt i KMR. Skala 1:3 000.

mellan Norr och Sör Lingan. En bro över ån söder om Kolninggårdarna är
markerad på 1600-talskartan. Det bör betyda att det har gått en väg från åsen
mot sydväst. Bebyggelsen låg förmodligen runt trevägskorsningen och bestod
av en mer sammanhållen bytomt längs vägen, två gårdar vid Kolningen och
möjligen någon mer separat gård i sluttningen. Kartans skala gör dock att det
inte går att se några enskilda detaljer avseende gårdarna eller dess placering.
Övriga äldre kartor från 1600- och 1700-talet är även de schematiska och visar
i stort sett samma sak.
Storskifteskartan från 1849 (LMV U8-4:2) är den första mer detaljerade
kartan över Enviksbyn. Där kan man se att bebyggelsen verkar ha blivit mer
utdragen åt nordväst och att det fanns gårdar som låg i något neddragna lägen
på båda sidor om åsen och även på båda sidor om ån. Förutom den mer sammanhållna bybebyggelsen uppe på åsen fanns fler enstaka gårdar spridda på
inägomarken. Det förekom att gårdar flyttades även före skiftena. Det skulle
kunna vara så att bebyggelsen som inte ligger uppe på åsen är yngre än övriga gårdar. Det finns dock en traditionen som upprepades av flera bybor att
Forsgärdet skulle vara den äldsta gården i byn.
Storskifteskartan visade att det fanns idag försvunnen gårdsbebyggelse
på fyra olika platser inom utredningsområdet, område 4, 5, 6 och 9. Idag utgjordes marken av odlingsmark gränsande till bebyggd tomtmark. Av dessa
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Figur 7. Mitt i bilden syns den terrängmässigt intressanta höjden inom område 12. Degelmyr till vänster
i bild och åsen till höger. Foto Emelie Svenman.

fyra gårdstomter var det bara den inom område 4 som låg på åsen, medan
övriga låg i ett något mer neddraget läge mot den flackare odlingsmarken.
En jämförelse visar också att tre av dessa, område 4, 5 och 6, låg helt eller delvis utanför det område som markerats som Enviksbyns gamla gårdstomter
(L2001:1393) i KMR (figur 6).
Storskifteskartan visade också att bebyggelsen inom gårdarna har ändrats
sedan storskiftet. Det är endast ett fåtal av dagens byggnader som ligger kvar
på samma ställe som vid storskiftet.

Fältinventering
Vid fältinventeringen valdes åtta områden ut, område 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12
och 13, utifrån sina lägen i terrängen. Där syntes mindre nivåskillnader i terrängen och de bedömdes som potentiella äldre strandplan där till exempel
stenålderslämningar, härdar och blästplatser skulle kunna finnas. Även bebyggelselämningar från tiden före storskiftet var möjligt på några av platserna.
Extra intressant bedömdes område 12 vara med en mindre höjd invid åsen
och myrmark nedanför (figur 7).
Alla dessa områden låg i åkermark utom område 1 som bestod av tomtmark
med gräsmatta. Område 3 valdes eftersom det fanns en järnframställningsplats
i form av ett slaggvarp, L2001:711, registrerad strax öster om utredningsområdet. Vid inventeringstillfället var dock inget slaggvarp synligt på angiven plats.
Vid provstick med jordsond kunde inte heller någon slagg iakttas. Däremot
verkade marken bestå av ca 0,6 meter utfyllnad. Inom de fyra områden som
valts ut utifrån storskifteskartan, 4, 5, 6 och 9, kunde inga anläggningar eller
spår av kulturpåverkan iakttas i samband med inventeringen.

Utvalda områden

Område 1 bestod av ett smalt flackt område mellan åsen och Sör-Lingan och
utgjordes av anlagd tomtmark. Det bedömdes intressant då det låg i gränszonen mellan åsen och vattnet (figur 3).
12
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Figur 8. Schaktning inom område 13 med schakt 80 i förgrunden. Foto Greger Bennström.

Område 2 utgjorde en svag förhöjning som låg i gränszonen mellan åsen
och den flacka åkermarken ned mot Kolningån. Marken bestod av brukad
åkermark med inslag av grus synligt i matjorden.
Område 3 var beläget i den nedre delen av åssluttningen ned mot NorrLingan. Marken bestod av röjd skogsmark vilken gränsade till tomtmark och
strandplan. Strax sydöst om området låg blästplatsen L2001:711.
Område 4 sträckte sig från åskrönet och ned i den flacka åkermarken
nedanför åsen (figur 4). Marken bestod av brukad betes- och åkermark som
gränsade till tomtmark och ett mindre skogsparti norr om gamla kyrkan.
Område 5 låg i den flacka åkermarken strax nedanför åsen.
Område 6 bestod av ett svagt sydsluttande platåartat parti invid åsen och
utgjorde en gränszon mellan tomtmark och brukad åkermark.
Område 7 var beläget i gränszonen mellan åsen och den flackt sydsluttande
odlingsmarken och utgjordes av brukad åkermark gränsande till tomtmark.
Område 8 låg i den svagt böljande odlingsmarken mellan åsen och Vågtjärnen. Marken bestod av brukad åkermark.
Område 9 utgjordes av ett flackt område mellan åsen och den utdikade
sydöstra änden av Degelmyr. Marken bestod av brukad åkermark mellan
tomtmark och skogs-/myrmark.
Område 10 bestod av ett platåartat parti i öster och en svag sluttning i väster. Området låg mellan åsen och Kolningån och bestod av brukad åkermark
gränsande till tomtmark.
Område 11 utgjordes av en smal remsa mellan åsen och Degelmyr där
marken bestod av obrukad odlingsmark gränsande till tomtmark och skogs-/
myrmark (figur 5).
Område 12 bestod av ett större platåartat parti invid åsen och sträckte sig
ned mot den flackare marken invid Degelmyr. Marken bestod av brukad
åkermark gränsande till tomtmark och skogs-/myrmark.
Område 13 sträckte sig från åskrönet och ned i den flackare odlingsmarken
Arkeologisk utredning – Enviksbyn
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nedanför. Marken bestod av brukad åkermark gränsande till tomtmark och
betesmark.

Schakt
Totalt grävdes 84 schakt fördelade på 12 olika områden. Schakten var mestadels 4–10 meter långa, 1,4 meter breda och 0,25–0,60 meter djupa. I område
3 grävdes 12 provgropar för hand, ca 0,5x0,5 meter stora och 0,20–0,30 meter
djupa. Schakten fördelades inom de olika provgrävningsområdena för att ge
en så stor spridning som möjligt (figur 8). Hänsyn togs till nivåskillnader och
vad de historiska kartorna visade. Nyharvad och/eller nysådd åker undveks
i möjligaste mån, likaså iordningställd tomtmark.
Även om merparten av schakten grävdes i åkermark så varierade den na-
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turliga orörda marken i botten mycket från schakt till schakt och ibland även
inom det enskilda schaktet. Materialet bestod av allt från varvig lera och torv
till silt, sand och grusig morän. Detta gjorde det ibland svårt att avgöra om
den naturliga orörda marken var nådd eller inte. I flera schakt kunde kol-/
sotfläckar iakttas, i några fanns också vad som tolkades som rotbränder och
förmultnade grova rötter. I många schakt fanns spår av moderna påverkan
i form av plogfåror och schakt för vattenledningar, kablar och täckdiken. En
översikt över område 1-3 läge, figur 3, område 4–10 återfinns i figur 4 och
område 11–13 i figur 5. Samtliga schakt och provgropar beskrivs och redovisas
i plan i bilaga 1.
Inom område 1 och 2 grävdes tre respektive nio schakt. Inga anläggningar
eller kulturlager kunde iakttas. I några av schakten i område 2 var flammiga
sotfläckar och plogspår synliga i schaktbotten. I flera av provgroparna i område
3 kunde inslag av kol iakttas i förnan, en tunn sothorisont var synlig i några
groparna. Av de 14 schakten i område 4 innehöll de flesta i områdets södra
del (schakt 21–27) mer eller mindre tydliga spår av kulturpåverkan i form
av kol, sot, tegel m.m. Fem anläggningar bestående av en nedgrävning, två
stolphål, ett dike och en trolig källargrund (A4-A8) dokumenterades (figur 9).
Inom område 5 grävdes sex schakt. I flera av schakten var marken störd
av grävning för ledningar och täckdiken. Ingen tydlig kulturpåverkan kunde
iakttas.
I område 6 kunde kulturpåverkan iakttas i fem schakt, av totalt sju, i östra
delen. Tre anläggningar bestående av nedgrävningar och/eller kulturlager
(A1–A3) dokumenterades (figur 10). Marken var störd av ledningsschakt
och diken.
I de fem respektive fyra schakten i område 7 och 8 kunde ingen tydlig kulturpåverkan iakttas. Inom område 9 kunde ett kulturlager, A9, iakttas (figur
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Figur 10. Plan över östra delen av område 6 (orange) med schakt 13–17 markerade med grått och
nedgrävning och kulturlager A1–A3 markerade med rött. Utredningsområdets gräns markerat med
blå linje. Skala 1:500.
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Figur 11. Plan över södra delen av område 9 (orange) med schakt 49–50, 55–57 och 59 markerade med grått
och tramplager A9 markerad med rött. Utredningsområdets gräns markerat med blå linje. Skala 1:500.

11). Det var tydligt i ett av schakten och kunde anas i de två intilliggande.
Totalt grävdes elva schakt inom området.
I ett av de sex schakten i område 10 kunde en större nedgrävning, A10,
iakttas (figur 12).
Inom område 11 kunde ett tjockt torvlager iakttas i två av de fem schakten. Några av de nio schakten i område 12 innehöll sot- och kolfläckar, ett av
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Figur 12. Plan över östra delen av område 10 (orange) med schakt 60–63 markerade med grått och A10
markerad med rött. Utredningsområdets gräns markerat med blå linje. Skala 1:500.
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Figur 13. Plan över södra delen av område 12 (orange) med schakt 76–79 markerade med grått och A12
markerad med rött. Utredningsområdets gräns markerat med blå linje. Skala 1:500.

schakten innehöll ett torvlager. En mindre nedgrävning med skärvig sten,
A12, dokumenterades (figur 13).
De fem schakten i område 13 visade inga tydliga spår av kulturpåverkan.
Ett av schakten innehöll ett täckdike.

Anläggningar
Totalt dokumenterades 12 anläggningar, varav A11 visade sig vara naturlig
torv och utgick. De återstående framkom främst i område 4 och 6. Samtliga
anläggningar beskrivs närmare i bilaga 2.
Fem anläggningar, A1, A2, A4, A10 och A12, bestod av nedgrävningar av
olika storlek och djup. A1 var något otydlig och utgjorde möjligen ett kulturlager. A3 och A9 utgjordes av kulturlager. A3 bestod av fet sot- och kolblandad
jord medan materialet i A9 var torrt och hårt packat. Två stolphål, A5 och A6,
kunde iakttas i schakt 22. Båda utan stenskoning. A7 utgjordes av ett dike
med äldre karaktär. Grunden/källaren A8 bestod av ett 20-tal stenar inom ett
2,5x1,4 meter stort område.

Fynd
Ett fåtal fynd togs omhand i samband med att stenarna i källargrund A8
rensades fram. Fynden bestod av kritpipor, keramik, bryne och fönsterglas
av trolig 1600-talskaraktär ( bilaga 3).
Fynd av samma typ hittades vid tramplagret A9. Föremålen var fragmentariska och gick inte riktigt att knyta till själva lagret, varför de inte togs
omhand. Föremålen i över delen av nedgrävningen A10 gav ett yngre intryck,
1800–1900-tal, och togs inte heller omhand.
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Tolkning
Vid område 3 noterades vid fornminnesinventeringen 1991 en blästbrukslämning i form av ett slaggvarp (L2001:711) vid Norr-Lingans strand (KMR).
Ingenting av detta kunde iakttas vid utredningen. I en provgrop i gräsmattan
ca 10 meter söder om den markerade platsen framkom enstaka mindre slaggbitar. Enstaka slaggbitar kunde också iakttas vid rabatter och planteringar
närmare stugan. Det 10x6 meter stora slaggvarpet måste ha blivit övertäckt
och/eller bortschaktat. I de provgropar som grävdes inom utredningsområdet
direkt väster om platsen där slaggvarpet skulle finnas kunde inga spår av
järnframställning iakttas.
Fyra platser med övergivna och helt eller delvis obebyggda gårdstomter
hade identifierats utifrån storskifteskartan. Dessa utgjorde delar av område
4, 5, 6 och 9.
Inom område 4 dokumenterades i schakt
25
24–27 lämningar som
tolkades höra till den
26
idag övergivna gårdstomten, dike och käl27
lare A7 och A8. Denna
tolkning stöds också
av storskifteskartan
24
där man kan se flera
uthusbyggnader vid
de upptagna schakten
(figur 14). De två boningshusen vid storskiftet låg dock inom
tomten till det idag be23
fintliga bostadshuset.
0
5
10
20 Meter
Även inom område
Figur 14. Del av område 4 med storskifteskartan rektifierad mot
5 har det legat en idag fastighetskartan. Schakten markerade med grått och anläggningar med
försvunnen mindre rött. Utredningsområdets gräns markerat med blå linje. Skala 1:750.
gårdstomt enligt storskifteskartan (figur
15). Här kunde dock
ingen tydlig kultur37
påverkan iakttas i de
upptagna schakten.
Även matjorden var
förhållandevis ren från
39
spår efter tidigare bebyggelse. Schakt 28, 30
36
och 31 låg strax intill
byggnaderna på storskifteskartan varför
35
man borde ha sett några spår efter dessa eller
åtminstone efter själva
0
5
10
20 Meter
gårdsytan. Tolkningen
är att marken blivit Figur 15. Del av område 5 med storskifteskartan rektifierad mot
kraftigt påverkad av fastighetskartan. Schakten markerade med grått och utredningsområdets

F

F

gräns markerat med blå linje. Skala 1:750.
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plöjning och grävarbeten i senare tid och
att de flesta spåren av
byggnader och den
lilla gårdsplanen blivit
utplånade.
Den östra delen av
område 6 omfattade
också en gårdstomt.
Här låg nästan hela
tomten inom utredningsområdet (figur
16). I schakt 14–16
kunde kulturpåverkan iakttas i form av
vad som tolkades som
nedgrävningar och
områden eller fläckar
med kulturlager och
diffusa diken. Schakten verkar huvudsakligen har hamnat strax
utanför byggnaderna
på storskifteskartan.
I närområdet hade
också markägaren tidigare uppmärksammat spår efter äldre
bebyggelse, bland annat en stensatt brunn.
I södra delen av
område 9 var också
en mindre gårdstomt
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Figur 16. Del av område 6 med storskifteskartan rektifierad mot
fastighetskartan. Schakten markerade med grått och anläggningar med
rött. Utredningsområdets gräns markerat med blå linje. Skala 1:750.
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Figur 17. Del av område 9 med storskifteskartan rektifierad mot
fastighetskartan. Schakten markerade med grått och anläggningar med
rött. Utredningsområdets gräns markerat med blå linje. Skala 1:750.
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Figur 18. Del av område 10 med storskifteskartan rektifierad mot fastighetskartan. Schakten markerade
med grått och anläggningar med rött. Utredningsområdets gräns markerat med blå linje. Skala 1:1000.
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Figur 19. Kokgropen A12, L2020:11398, markerad med lila punkt. Skala 1:10 000..

enligt storskifteskartan (figur 17). Inga tydliga anläggningar syntes, men ett
hårt grusigt kulturlager A9 kunde iakttas, främst i schakt 56 men även i schakt
55 och 57. Enligt storskifteskartan ligger dock de schakten utanför själva
gårdsplanen, medan det inte kunde iakttas några tydliga spår efter gårdsytan
i schakt 59 som ligger mitt i. Den rektifierade kartan stämmer i övrigt bra,
varför det är något svårförklarat.
I östra delen av område 10 låg schakt 62 också inom en gårdstomt enligt
storskifteskatan (figur 18). Den stora och djupa nedgrävning A10 som påträffades, ligger i bakkanten av gårdstomten på gränsen mot odlingsmarken.
Gropen skulle möjligen kunna vara en avfallsgrop men de föremål i form av
spikar, glasfragment och yngre rödgods som påträffades låg endast i gropens
övre lager. I övrigt bestod fyllningen av olika siltiga sandlager och lerlager,
varför tolkningen är något oklar. Se även bilaga 2.
I område 4 dokumenterades i schakt 21–23 lämningar som eventuellt kan
vara av förhistorisk karaktär. De bestod av en nedgrävning och två stolphål,
A4–A6, se figur 9 och bilaga 2.
I schakt 78 i område 12 fanns också en nedgrävning, kokgrop A12. Gropens fyllning bestod bland annat av skärvig sten varför den tolkades som en
förhistorisk kokgrop, se figur 13 och bilaga 2.
De torvlager som iakttogs i schakt 69 och 71 inom område 11 och 12 tolkas
som att myren tidigare haft en större utbredning, men att den dikats ut och
sänkts.
En jämförelse mellan de dokumenterade anläggningarna i schakten och
storskifteskartan visar ingen tydlig överensstämmelse. Rektifieringar av kartor kan aldrig bli exakt, men det verkar som att många spår av bebyggelse
tagits bort medvetet när ytan skulle användas till åkermark istället, alternativt
odlats bort.
De fyra områden som utreddes utifrån att de varit bebyggda vid storskiftet ligger alla inom den sammanhängande bytomten. Gårdarna kan därför
antas vara bra mycket äldre än storskiftet, möjligen med undantag av om20
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Figur 20. Den nya avgränsningen för bytomt L2001:1393 markerad med lila linje. Skala 1:10 000..

råde 9 som ligger i bytomtens ytterkant. De mer centrala gårdarna skulle
mycket väl kunna ha medeltida ursprung. De fynd som framkom hade främst
1600–1700-talskaraktär.

Slutsatser och konsekvenser
Kokgropen A12 registrerades som ny lämning i KMR med nr L2020:11398 (figur 19). Bytomten L2001:1393 fick en justerad utbredning som bättre stämmer
med storskifteskartan (figur 20). Dessutom gjordes smärre textmässiga ändringar för gårdstomterna L2001:3627, L2001:1662, L2001:1391 och L2001:795
samt blästbrukslämning L2001:711.
I flera områden visade de sökschakt som togs upp inte på några spår av
kulturpåverkan. Schakten låg i odlingsmark varför bortodling av vissa lämningar kan ha skett. Inom delar av fyra områden fanns dock lämningar från
historisk tid och troligen även från förhistorisk tid. Om ledningen dras som
planerat förordar Dalarnas museum därför ytterligare arkeologiska insatser
inom:
• Södra delen av område 4. Området innehöll delar av en idag obebyggd
gårdstomt med grunder och kulturlager samt stolphål och en nedgrävning. De senare skulle eventuellt kunna vara förhistoriska.
• Östra delen av område 6. Området innehöll delar av en idag obebyggd
gårdstomt med kulturlager, nedgrävningar och eventuella grunder samt
en eventuell brunn.
• Del av område 9. Området innehöll en obebyggd gårdstomt med kulturlager och eventuella grunder.
• Område 12 i och vid schakt 78. Schaktet innehöll en eventuell kokgrop
samt ytterligare eventuella förhistoriska anläggningar.
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Förmedling
Då det handlade om en utredning gjordes inga särskilda förmedlingsinsatser.
Under grävandet av sökschakten fick vi dock många besök av intresserade
markägare och ortsbor. Dessa fick naturligtvis information om vad vi hade
hittat, varför vi grävde där vi grävde och så vidare.
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Bilaga 1

Schakt, planer och beskrivningar
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Schakt

Omr

Djup (m) Längd (m)

Bredd (m)

Lagerföljd

Anl.

Anmärkning

1

1

0,4

4,8

1,4

0,1 m: grässvål
0,3 m: brun matjord
Botten: ljus silt

2

1

0,4

4,8

1,4

0,1 m: grässvål
0,3 m: brun matjord Botten: Ljus silt
med småsten i V.
Orange-beige stenig morän i Ö.

3

1

0,4

4,7

1,4

0,1 m: grässvål
0,3 m: brun matjord
Botten: ljus silt med småsten i N och S.
Ett stråk med orange-beige sandig
morän i mitten.

4

2

0,3

8,7

1,4

Plogspår.

5

2

0,5

6,3

1,5

6

2

0,4

4,4

1,5

7

2

0,4

4,7

1,5

8

2

0,25

6,1

1,5

9

2

0,3

8

1,5–3

0,3 m: brun matjord
Botten: ljus lera.
0,3 m: brun matjord
0,2 m: ljus brun-beige silt med
småsten.
0,4 m: brun matjord
Botten: ljus lera
0,4 m: brun matjord
Botten: ljus lera
0,25 m: matjord
Botten: ljus lera
0,1 m: matjord
0,25 m: Flammig brun/orange/beige
silt med småsten.

10

2

0,3

6,1

1,5

0,3 m: matjord
Botten: ljus silt

SÖ:a delen av schaktet
grävdes djupare, ner till 0,6
meter. Matjord 0,3–0,4
meter, följt av ett flammigt
brun/orange/beigt siltlager
med inslag av kol, blandat
med sotfläckar. Troligen av
svacka eller liknande.

11

2

0,35

6

1,4

12

2

0,35

3,8

1,4

13

6

0,35

7

1,4

0,35 m: matjord
Botten: ljus sand
0,35 m: matjord
Botten: ljus sand
0,05 m: grästorv
0,3 m: matjord
Botten: ljus lera

14

6

0,3

7,9

1,4

0,05: grässvål
0,25: matjord. Kulturpåverkad. Kol,
obrända ben, tegel
Botten: brun-beige silt

15

6

0,4

8,8

1,4

0,05 m: grässvål
0,35 m: matjord. Kulturpåverkad. Kol,
tegel.

16

6

0,25 –
0,35

7,6

1,4

0,05 m: grässvål
0,20 m: matjord. Kulturpåverkad. Kol,
tegel mm.
Botten: Orange siltig sand.

17

6

0,25 –
0,4

7,8

1,4

18

6

0,5 – 0,6

3,1

1,4

Flammiga sotfläckar i NV:a
delen av schaktet.

Plogspår och dike.

A1

A2, A3

I schaktets västra del
framkom ett dike.

Mot botten syns diken (?)
och kulturpåverkade fläckar.
Ej tydliga nog för att
bedömas som anläggningar.
Botten av schaktets östra
del består av sand, den
västra delen består av siltig
sand.

Huvudvattenledning
diagonalt genom hela
schaktet. Naturlig sandig silt
endast i ändarna.
0,05: grässvål
0,4 – 0,45: matjord
Botten: orange sand

Naturlig svacka fylld med
matjord i schaktets centrala
del.

33

19

6

0,25

6,3

1,4

0,05 m: grässvål
0,20 m: matjord men i övergång mot
orange sandig silt en tunn horisont
med kol- och sothaltig jord.

20

4

0,4

3,3

1,4

0,05 m: grässvål
0,35 m: matjord med inslag av kol,
tegel, rödgods
Botten: orange siltig sand

21

4

0,3

3,5

1,4

0,05 m: grässvål
0,25 m: matjord
Botten: orange-beige sand

A4

22

4

0,3

9

1,4

0,05 m: grässvål
0,25 m: matjord
Botten: orange siltig sand

A5, A6

23

4

0,45

3,6

1,4

0,05 m: grässvål
0,40 m: matjord
Botten: ljus lera

24

4

0,3 – 0,4

7,6

1,4

0,05 m: grässvål
0,25 m: matjord
Botten: ljus/orange sand

25

4

0,3 – 0,5

6,7

1,4

0,20 m: plöjd matjord
A7
0,07 m: hård matjord (trampad?), med
inslag av kol och sot.
0,20 m: orange morängrus
Botten: grov ljusbeige sand

26

4

0,35

4,7

1,4

0,25 m: plöjd matjord
Botten: orangebrunt morängrus med
fläckar av kompaktare beige grov sand
och kol och sot.

27

4

0,3 – 0,6

6,5

1,4

0,20 m: plöjd matjord
A8
I Ö delen 0,3 m fin beige sand
I V delen 0,2 m omrörda (?) kulturlager.
Överst 0,1 m jord med mycket sot och
kol, sedan 0,1 m brun jord med inslag
av tegel mm.

28

4

0,3

9,2

1,4

29

4

0,3

7,6

1,4

30

4

0,35

6,5

1,4

31

4

0,35

5,2

1,4

0,25 m: plöjd matjord
Botten: orange sandig morän
0,25 m: plöjd matjord
Botten: ljusbeige kompat lera
0,3: plöjd matjord
Botten: beige lerblandat morängrus
0,25 m: plöjd matjord
Botten: beige kompakt silt med
moränstråk i N-S riktning.

32

4

0,4

9

1,4

0,2 m: plöjd matjord
Botten: beige-orange flammig silt med
inslag av upp till 0,25 meter stora
runda stenar i botten.

33

4

0,35

9,6

1,4

0,2 m: plöjd matjord
Botten: beige-orange flammig silt med
inslag av upp till 0,25 meter stora
runda stenar i botten.

34

5

0,35

6,1

1,4

0,05 m: grästorv
0,20 m: matjord
Botten: beige lerig silt

35

5

0,4

14,3

1,4

0,05 m: grästorv
0,25 m: matjord
Botten: flammig lerig silt

34

Genomgående i schaktet
syns mörkare fläckar med
kol och sot mot botten.

I större delen av schaktet
påträffades en
kulturpåverkad ”horisont”
(tramplager?) som låg direkt
på den ljusa, naturliga
sanden. Den
kulturpåverkade horisonten
innehåller kol och tegel.
I schaktets SSÖ:a hörn
består botten av orange
sand, i övrigt ljusbrun sand.

Ett maskingrävt schakt 0,35
meter brett diagonalt (VNV
– OSO) genom schaktet. I
NV änden en oregelbunden
grop med kolhorisont i
botten 0,1 meter ned i
silten.
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36

5

0,25

6,8

1,4 - 2,8

0,05 m: grästorv
0,20 m: matjord
Botten: brun fläckig sandig silt. Samma
maskingrävda schakt som S35 tangerar
S hörnet.

37

5

0,3

5,5

1,4

0,05 m: grästorv
0,25 m: matjord
Botten: ren orange siltig sand

38

5

0,35

8,2

1,4

0,05 m: grästorv
0,20 m: matjord
Botten: fläckig lerig silt med enstaka
mindre kol-/sotfläckar

39

5

0,25

6,6

1,4

0,05 m: grästorv
0,20 m: matjord
Botten: ren orange-beige sandig silt

40

7

0,35

3,1

1,4

0,10 m: grästorv
0,20 m: ren matjord
Botten: flammig beige silt

41

7

0,35

3,4

1,4

0,10 m: grästorv
0,20 m: ren matjord
Botten: beige flammig siltig lera

42

7

0,3

3,5

1,4

43

7

0,3

6,4

1,4

44

7

13

1,4

45

8

0,15 –
0,25
0,25

3,2

1,4

0,20 m: plöjd matjord
Botten: beige lera
0,2 m: plöjd matjord
Botten: beige något flammig lera
0,10 – 0,20 m: plöjd ren matjord
Botten: beige något flammig lera
0,10 m: grästorv
0,10 m: ren matjord
Botten: brunbeige silt

46

8

0,35

5,9

1,4

0,10 m: grästorv
0,20 m: ren matjord
Botten: brunbeige silt

47

8

0,2

3,9

1,4

0,10 m: grästorv
0,10 m: matjord
Botten: orange morängrus

48

8

0,35

4

1,4

0,10 m: grästorv
0,20 m: ren matjord
Botten: orange morängrus med
enstaka sotstrimmor

49

9

0,4

7,4

1,4

0,4 m: plöjd matjord
Botten: orange sandig morän

Eventuell nedgrävning för
vattenledning tvärs genom
schaktet.

50

9

0,4

4,1

1,4

0,4 m: plöjd matjord m inslag av tegel
Botten: ljus beige sandig morän med
inslag av lera

Diffusa sotfläckar i botten

51

9

0,35

4,2

1,4

52

9

0,4

4

1,4

53

9

0,3

3

1,4

0,3 m: plöjd matjord
Botten: ljus lera
0,35 m: plöjd matjord
Botten: ljus lera.
0,1 m: grästorv
0,20 m: matjord
Botten: ljus lera

54

9

0,35

4,2

1,4

0,10 m: grästorv
0,20 m: matjord
Botten: ljus lera

55

9

0,4

15,3

1,4

0,35 – 0,4 m: plöjd matjord
Botten: ljus lera med moränstråk.

56

9

0,4

18,4

1,4 - 3,9

0,35 – 0,4 m: plöjd matjord
A9
Botten: ljus lera med moränstråk. Östra
delen röd/orange grus med inslag av
kol.

Diffusa sotfläckar i botten

I botten av hela schaktet
finns fläckvis ett
kulturpåverkat hårt packat
lager av mörkbrun grusig
sand med inslag av tegel,
småsten, bränd lera och kol
(troligen samma som A9 i
schakt 56).

35

57

9

0,4

18,5

1,4

0,4 m: plöjd matjord
Botten: ljus lera, orange sand i västra
delen.

58

9

0,4

7,4

1,4

59

9

0,4

1,4

2,5

0,35 m: plöjd matjord
Botten. Beige-brun grusig sand.
0,4 m: plöjd matjord.
Botten: röd/orange morängrus.

60

10

0,4

9,7

1,4

0,1 m: grästorv
0,25 m: matjord
Botten: ljus lera med siltiga inslag.

Beläget på en mindre platå.

61

10

0,3

8,7

1,4

0,10 m: grästorv
0,20 m: matjord
Botten: ljus lera

62

10

0,4 – 0,9

7,9

1,4

0,1 m: grästorv
0,25 m: ren matjord
Botten: beige och orange sandig silt.

Mot botten syns mörka
fläckar innehållande
kolfragment
Beläget på en mindre platå.
A10 upptar en stor del av
schaktet.

63

10

0,35

7,5

1,4

0,10 m: grästorv
0,20 m: ren matjord
Botten: beige lerig silt

64

10

0,2

11,6

1,4

0,10 m: grästorv
0,10 m: ren matjord
Botten: beige-orange flammig lerig silt

65

10

0,35

8,7

1,4

0,10 m: grästorv
0,10 – 0,20 m: ren matjord
Botten: beige silt

66

11

0,4

16,8

1,4

0,10 m: grästorv
0,20 m: ren matjord
Botten: beige-orange silt med stråk av
mörkbrun humös silt. I N ljusbeige lera

67

11

0,4

6,4

1,4

0,10 m: grästorv
0,20 m: ren matjord
Botten: beige silt, i NV mer grå och
lerigare

68

11

0,45

4,4

1,4

0,10 m: grästorv
0,25 m: ren matjord
Botten: grå-beige lerig silt.

Maskingrävt schakt i SV:a
halvan.

69

11

0,55

8,3

1,4

0,10 m: grästorv
0,30 m: matjord m inslag av kol och
tegel
Botten: lera

Under matjorden påträffas
ett svart, torvliknande lager
bestående av siltig lera,
innehållande rikliga
mängder kol och träflis. Ca
0,25 meter tjockt. Strax norr
om schaktet ligger en myr.
Lagret är troligen naturligt.
Ett mindre handgrävt
provschakt gjordes, ca 1,3 x
0,4 meter stort.

70

11

0,4

3

1,4

0,10 m: grästorv
0,25 m: matjord
Botten: grå-beige lera

71

12

0,5

3,5

1,4

0,10 m: grästorv
0,10 m: matjord
0,30 m: torv
Botten: grå-beige kompakt lera

Samma torvlager som i
schakt 69

72

12

0,25 –
0,35

11,4

1,4

0,10 m: grästorv
0,10 – 0,20 m: matjord
Botten: brun-orange flammig silt med
mindre fläckar sot och
metallutfällningar.

Schaktet djupast i V.

73

12

0,4

6,3

1,4

0,10 m: grästorv
0,20 m: matjord
Botten: beige lerig silt

36

Samma antydan till
tramplager (A9), men inte
lika hårt packat. Botten av
schaktet ”stökigt”.
Plogfåror.
Centralt i schaktet ett stråk
av ljus lera, ca 1,3 meter
brett. Leran ligger ovanpå
den naturliga marken.

A10

0,35 meter brett
ledningsschakt (NV-SO)
diagonalt genom schaktet.
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74

12

0,4

6,7

1,4 - 4,1

0,05 m: grästorv
0,20 m: matjord
Botten: orange-beige lerig silt med
sotfläckar

75

12

0,3

5,9

1,4

0,10 m: grästorv
0,10 m: matjord
Botten: beige lerig silt

76

12

0,3

6,2

1,4

0,10 m: grästorv
0,10 m: matjord
Botten: beige lerig silt

77

12

0,30 –
0,40

7,8

1,4 - 2,6

0,10 m: grästorv
0,10 – 0,20 m: matjord
Botten: orange-biege silt.

78

12

0,45

7,3

1,4 - 2,8

0,10 m: grästorv
0,29 m: matjord
Botten: orange sandig silt med fläckar
av kol och sot.

79

12

0,3

6,4

1,4

0,10 m: grästorv
0, 10 m: matjord
Botten: beige-orange silt

80

13

0,25 –
0,40

9,4

1,4

0,05 – 0,10 m: grästorv
0,05 – 0,20 m: matjord
Botten: morängrus i NO, beige silt SV

81

13

0,4

8,3

1,4

0,10 m: grästorv
0,20 m: matjord
Botten: beige lera

82

13

0,35

6,6

1,4

0,10 m: grästorv
0,20 m: matjord
Botten: beige lera med stråk av sand
och småstenar

83

13

0,3

9,2

1,4

0,10 m: grästorv
0,15 m: matjord
Botten: orange sandig silt med småsten
och beige lerig silt

84

13

0,35 –
0,45

11,7

1,4

0,10 m: grästorv
0,20–0,30 m: matjord
Botten: beige lera med stråk av sand
och grus.

Två 0,3 respektive 0,6 meter
stora stenar i silten.
A12

Ett täckdike tvärs genom
schaktet (NNO-SSV).
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Handgrävda provrutor 0,5x0,5 m
Rutnr

Omr

Djup (m)

Lagerföljd

85

3

0,3

0,1 m: grästorv/matjord
0,2 m: morängrus

86

3

0,3

0,1 m: grästorv/matjord
0,2 m: morängrus.

87

3

0,3

0,10 m: grästorv
0,10 m: mörkbrun silt
0,10 m: morän

88

3

0,25

0,15 m: förna m inslag av kol
0,05 m: ljus grusig sand
0,05 m: röd silt

89

3

0,25

0,10 m: förna
0,05 m: ljus grusig sand
0,10 m: morän

90

3

0,25

0,10 m: grästorv
0,15 m: morängrus

91

3

0,25

0,10 m: förna med inslag av kol
0,05 m: ljus grusig sand
0,1 m: röd silt/morän

92

3

0,25

0,15 m: förna med inslag av kol
0, 10 m: morän

93

3

0,2

0,15 m: förna m inslag av kol.
0,05 m: morän

94

3

0,25

0,10 m: grästorv/uppskyfflat
material från väg
0,10 m: sothorisont
0,05 m: ljus silt

95

3

0,2

0,15 m: förna/matjord
0,05 m: morän

96

3

0,2

0,05 m: grästorv
0,05 m: ljus grusig silt
0,05 m: sothorisont
0,05 m: morän

38

Anmärkning

Slaggförekomst
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Bilaga 2

Anläggningar

A1

Nedgrävning/lager?

A2

Nedgrävning

Oregelbunden 2 x 0,6–0,9 meter (Ö-V). Provstick med sond visar ett djup på 0,1–0,2 meter.
Fyllningen består av mörkbrun/grå silt med
inslag av tegel och kol. Rödgods i toppen av
anläggningen. En ca 0,2 meter stor sten i södra
katen. Anläggningen fortsätter utanför schaktet
i öster och sydväst.
Schakt 14
Område 6
Oregelbundet rund 2,2 x 1,4 meter (NO-SV).
Fyllning av matjord uppblandad med lera och
silt samt inslag av tegel, småsten och kolfragment. 0,3 meter djup vid provstick.
Schakt 16
Område 6

A3

Kulturlager

Utbredning 2 x 1,4 meter (Ö-V). Bestående av fet
kol- och sotblandad matjord med inslag av tegel.
Ca 0,05 meter djupt. Tre 0,2 – 0,4 meter stora
stenar. Två i och en strax utanför. Anläggningen
fortsäter utanför schaktet i norr och väster.
Schakt 16
Område 6

A4

Nedgrävning?

Oregelbundet rundad. 0,7 x 0,4 meter (NV-SÖ)
och 0,2 meter djup. Kol- och sotbemängd fyllning. Anläggningen fortsätter utanför S schaktkanten. Snittad.
Schakt 21
Område 4

Figur 1. Profilen på det snittade stolphålet A5 fotograferat
från nordöst. Foto Emelie Svenman.

Figur 2. Profilen på det snittade stolphålet A6 fotograferat
från nordöst. Foto Emelie Svenman.

A5

Stolphål

A6

Stolphål

Rundat 0,4 x 0,25 meter och ca 0,3 meter djup.
Skålformad profil. Den över delen av fyllningen
består av mörkbrun siltig sand innehållande kol
och sot, övergår i en brun siltig sand (figur 1).
Anläggningen fortsätter utanför schaktets SSÖ
kant. Snittad.
Schakt 22
Område 4
Rundat 0,4 x 0,4 meter och 0,25 meter djup. Oregelbunden/skålformad profil (figur 2). Syntes
i plan som en ljus, sandig fläck med en mörk
kollins runt. Sanden var endast ett par cm djup.
Flammig fyllning bestående av mörkbrun/grå
siltig lera innehållande kol och sot, ljus siltig lera
samt orange siltig lera m sot mot botten. Snittad.
Schakt 22
Område 4

Figur 3. Framrensade stenar vid den eventuella källaren
A8 fotograferat från sydväst. Foto Greger Bennström.

39

Figur 4. Profilen genom sydvästra änden av nedgrävningen
A10. Foto Emelie Svenman.

A7

Dike

Mitt i schaktet. 1,4 meter långt (N-S), 0,3 meter
brett och 0,1 meter djupt. Flack profil. Fyllning
av kolblandad hård lera. Snittad.
Schakt 25
Område 4

A8

Grund/källare

Minst 2,5x1,4 meter (Ö-V) bestående av ett 20-tal
stenar, 0,2–0,6 meter stora (figur 3). De större
stenarna ligger med flatsidan uppåt. Stenarna
ligger på olika nivåer, högst i V. Mellan stenarna
kan håligheter iakttas. Anläggningen fortsätter
utanför schaktet. Fynd i form av kritpipor, rödgods, bryne, fönsterglas och djurben framkom
vid rensning av stenarna.
Schakt 27
Område 4

A9

Tramplager?

Kulturpåverkat hårt packat lager av mörkbrun
grusig sand med inslag av tegel, småsten, bränd
lera och kol. Lagret är mest distinkt i schaktets
västra del. Ca 0,05 – 0,10 meter djupt vid provstick. Fynd av kritpipa, hästskosöm och spik
vid resning.
Schakt 56, men även i schakt 55 och 57
Område 9

40

Figur 5. Kokgrop A12 med profilen i sydväst. Foto Emelie
Svenman.

A10

Nedgrävning

A12

Kokgrop

Rund, ca 5 meter i diameter och 0,8 meter djup.
Oregelbunden, skålformad profil (figur 4). Skiftande fyllning: lera i kanterna som dyker till 0,6
meter i mitten. Annars olika sandiga siltlager.
Vissa med inslag av sot och runda åsstenar.
Enstaka spik, yngre rödgods och glasfragment
i övre lagret i ytterkant. Snittad.
Schakt 62
Område 10
Rund, ca 1,1 meter i diameter och minst 0,4 meter djup (figur 5). Skålformad profil med fyllning
av jordblandad silt och skärvig sten mot botten,
0,05 – 0,20 meter stora. Distinkta kanter. Snittad.
Schakt 78
Område 12
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Bilaga 3

Nr Sakord

Fyndlista

Specialb. Del

Ämnesord

Material

Teknik

Vikt g Antal Frag. Kontext Beskrivning

1 Fat		
Brätte Kärl
Y rödgods Drejat 45,2 1
1
A8
Glasyr och
										
dekor på ena sidan
2 Bryne			
Redskap
Bergart
Slipat 105 1
1
A8
Avsmalnande.
3 Fönsterglas			
Bygnadsdet. Glas
Blåst
3,8 1
1
A8
Skuret?
4 Kärl			
Kärl
Stengods? Drejat 1,7 1
1
A8
Spår av glasyr
5 Pipa
Kritpipa Huvud Piprökning Piplera
Gjutet 6,4 1
1
A8
Stämplar på
											
klacken
6 Pipa
Kritpipa Huvud Piprökning Piplera
Gjutet 7,6 1
2
A8
Sporre
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