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Sammanfattning
I juni 2020 genomförde Dalarnas museum en arkeologisk utredning i Bu och 
Risätra i Lima socken, Malung-Sälens kommun. Totalt grävdes 25 sökschakt 
inom de två områdena. Schakten grävdes huvudsakligen i åkermark. I det 
södra området kunde ett kulturlager, en nedgrävning och sentida bebyggel-
selämningar iakttas i några av schakten. Inom det norra området fanns också 
sentida bebyggelselämningar, men även en eventuell kolningsgrop och ett 
större 0,1 meter tjockt kollager. Inom norra området fanns även en kvarnläm-
ning registrerad. Med tanke på vad som påträffades i några av schakten och 
att det sedan tidigare finns gårdsbebyggelse, smideslämningar och spår efter 
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Figur 1. Utsnitt från terrängkartan med utredningsområdena inom de blå cirklarna. Skala 1:50 000.
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järnframställning registrerat i närområdet gör Dalarna museum bedömningen 
att det behövs fortsatta arkeologiska insatser inom båda områdena.

Inledning
Under en vecka i juni 2020 utförde Dalarnas museum en arkeologisk utred-
ning med sökschaktsgrävning inom två olika områden i Lima, Malung-Sälens 
kommun, Dalarna (figur 1). Anledningen var att Trafikverket planerade en ny 
sträckning och breddning av väg 66 och att det fanns forn- och kulturlämningar 
som berördes. Beslut om utredning togs av Länsstyrelsen i Dalarnas län, dnr 
431-5661-2020, och beställare av arbetet var Trafikverket.

Antikvarisk bakgrund
I Lima och omkringliggande socknar finns många spår efter en förhistorisk 
fångstkultur. Utmed Västerdalälvens dalgång och vid många sjöar har fynd 
och boplatser av stenålderskaraktär påträffats. Det finns även flera fynd som 
kan dateras till bronsålder samt övergången mellan bronsålder och stenålder, 
inte minst runt Tisjön i västligaste Lima (Bennström & Carlsson 2015; Wehlin & 
Lannerbro Norell 2016). I området har också många fångstgropar registrerats. 
Flera av dessa fångstgropar utgörs troligen egentligen av kolningsgropar. I 
utmarkens skogsområden har ett stort antal järnframställningsplatser påträf-
fats. Dateringar av dessa sträcker sig från vikingatidens slut fram till 1800-talet 
(Bennström & Carlsson 2015; Carlsson m.fl. 1998).

Framför allt på den östra sidan älven har flera arkeologiska utredningar och 
undersökningar gjorts vid olika tillfällen. 1997 gjordes en omfattande utred-
ning av en sträckning som i huvudsak följde den befintliga järnvägsbanken. 
Utredningen bestod av både kartanalyser, inventering och sökschaktsgrävning 
utmed en 6,3 kilometer lång sträcka (Carlsson & Sandberg 1997). Vid dessa 
har bland annat bebyggelselämningar från äldre gårdar, slaggförekomster 
och kolningslämningar påträffats. Undersökningarna har visat att bebyggel-
sen tidigare låg närmare älven och att den under 1700-talet flyttas upp mot 
skogskanten. De vattendrag som ansluter till älven har nyttjats för kvarndrift 
åtminstone sedan 1600-talet men troligen även tidigare än så. Mycket av den 
slagg som påträffats i dalgångens odlingslandskap härrör sannolikt från smed-
jor som legat i närheten av gårdarna (Bennström & Carlsson 2015; Carlsson 
2001; Carlsson & Sandberg 1997).

Det var i samband med utredningen 1997 som flera av de här aktuella läm-
ningarna påträffades och område 1 tangerar också denna utredning (Carlsson 
& Sandberg 1997).

I det aktuella fallet var det tre slaggförekomster som berördes direkt. Inom 
område 1, det södra, fanns slaggförekomsterna L2001:7829 och L2001:7831 
registrerade i Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöregister (KMR). L2001:7829 
bestod av ett ca 90x40 meter stort område i åkermark med spridda slaggbitar, 
troligen smidesslagg. L2001:7831 utgjordes av en ca 150 meter lång sträcka 
med slagg i och invid Korsbäckens bäckfåra. Slaggen verkar komma från både 
smidesverksamhet och järnframställning. Direkt öster om bäckfåran och strax 
utanför utredningsområdet fanns även en blästplats, L1998:6605, registrerad 
(figur 2). Vid en sökschaktsgrävning 2015 kunde flera olika anläggningar med 
innehåll av kol och slagg iakttas inom blästplatsen. En av anläggningarna fick 
en datering till vendel-vikingatid, 770–876 e.Kr., medan andra anläggningar 
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fick senare dateringar (Bennström & Carlsson 2015).
Område 2, det norra, tangerade östra delen av en slaggförekomst L2001:7509 

(figur 3). I åkermarken har inom ett ca 40x15 meter stort område enstaka bitar 
smidesslagg påträffats. I Buvallas bäckravin, ca 80 meter söder därom, fanns 
även en kvarnlämning, L2001:7266, registrerad.
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Figur 2. Utsnitt ur fastighetskartan med utredningsområde 1 inom den blå linjen. Fornlämningar 
nämnda i texten markerade med rött och respektive nummer. Skala 1:10 000.

Figur 3. Utsnitt ur fastighetskartan med utredningsområde 2 inom den blå linjen. Fornlämningar 
nämnda i texten markerade med rött och respektive nummer. Skala 1:10 000.
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Syfte
Syftet med utredningen var att ta reda på om fornlämningar berördes av den 
planerade vägsträckningen. Om nya lämningar påträffades skulle dessa pre-
liminärt avgränsas. Resultaten från utredningen skulle kunna användas vid 
Länsstyrelsens fortsatta tillståndsprövning och utgöra underlag inför eventu-
ella kommande arkeologiska åtgärder. Resultaten ska också kunna användas 
som underlag i företagarens planering. Utredningens målgrupper var främst 
Länsstyrelsen och Trafikverket. Resultaten skulle även kunna användas av 
undersökare om en undersökningsplan för en arkeologisk förundersökning 
eller undersökning ska upprättas.

Metod
Utredningen genomfördes genom sökschaktsgrävning. Terrängen inom de 
två utredningsområdena granskades för att avgöra var det var lämpligast att 
gräva sökschakten. Lämningar från tidigare inventeringar och utredningar 
togs också med i bedömningen. 

De övre jordlagren schaktades bort med hjälp av en grävmaskin utrustad 
med planeringsskopa (figur 4). Schaktbotten rensades därefter för hand med 
spade och skärslev. Schakt och anläggningar numrerades löpande. Påträffade 
anläggningar mättes in och dokumenterades i plan. Mindre anläggningar 
snittades för att ta reda på fyllning, djup och eventuellt också funktion. Schakt 
och anläggningar mättes in med RTK.

Ortsbefolkningen som besökte utredningsplatserna lämnade muntliga 
uppgifter och tips, vilket noterades i fältanteckningarna.

Genomförande
Utredningen genomfördes av två arkeologer från Dalarnas museum under 
tre dagar i juni 2020. Förutsättningar var goda och hela utredningsområdet 

Figur 4. Sökschaktsgrävning i norra delen av område 1. Foto Greger Bennström.
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var tillgängligt. En mindre del av område 2 bestod längst i norr av tomtmark. 
Denna del prioriterades bort för sökschaktsgrävning. Likaså prioriterades 
området närmast Buvalla bort för sökschaktsgrävning, då den norra sidan 
var mycket brant och den södra sidan var sank.

Resultat

Schakt
Totalt grävdes 25 sökschakt med 15 schakt inom område 1 och 10 sökschakt 
inom område 2. En fullständigare beskrivning av schakten finns i bilaga 1.

Schakten i område 1 var 8–40 meter långa, 1,6–3,0 meter breda och 0,3–0,6 
meter djupa (figur 5). Innehållet i schakten bestod mestadels av 0,2–0,3 meter 
grästorv och ren matjord. Därunder kom den naturliga marken bestående av 
beige silt. 

I schakt 1 fanns ett oregelbundet kulturpåverkat lager, A1. Nästan hela 
schakt 2 var stökigt med diffusa fläckar och områden av kol/sot, mörk något 
fet jord och lera. Det var också många 0,2–0,5 meter stora stenar både i ytan 
och schaktbotten. En nedgrävning, A2, kunde iakttas i kanten på schakt 5. I 
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Figur 5. Utsnitt ur fastighetskartan med plan över schakten inom område 1. Schakten markerade med 
grått och respektive nummer. Skala 1:2000.



10 Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2021:4

schakt 13 fanns en del tegel och fönsterglas i matjorden. I botten av schaktet 
fanns en nedgrävning, en kollins, ett stolphål samt en naturlig sandficka, A3–
A6. I schakt 9, 11, 12, 14 och 15 kunde hål efter störar iakttas. Schakt 11 och 15 
hade även spår efter något grövre stolpar. Enstaka slaggbitar och rotbränder 
kunde ses i några av schakten. 

I område 2 var schakten 4–38 meter långa, 1,6–3,0 meter breda och 0,30–0,55 
meter djupa (figur 6). Innehållet i schakten bestod mest av 0,1–0,3 meter gräs-
torv och matjord och därunder den naturliga marken bestående av silt, sand 
och/eller morän. I schakt 17 påträffades ett stolphål och en rotbrand, A7–A8. 
Sentida bebyggelserester, A9–A10, kunde iakttas i schakt 18–20. I schakten 
22–23 fanns ett kollager, A11. Ett eventuellt stenlyft, A13, iakttogs i schakt 23. 
Schakt 24 innehöll delar av en eventuell kolningsgrop A13. 

Anläggningar 
Totalt dokumenterades 14 olika anläggningar. Av dessa utgick två, A6 och 
A8 då de utgjordes av en naturlig sandficka och en rotbrand. I bilaga 2 finns 
beskrivningar av resterande anläggningar.

A1 bestod av ett kulturpåverkat lager som fanns i nästan hela schakt 1. A2 
av del av en rätvinklig nedgrävning i schakt 5 (figur 7). A3 utgjordes av en 
mindre nedgrävning, A4 bestod av en mindre kollins och A5 av ett mindre 
stolphål utan skoning (figur 9). A7 bestod av ett mindre stolphål utan skoning, 
A11 av ett större kollager och A13 av ena kanten på en eventuell kolnings-
grop (figur 8). A9 och A10 bestod av sentida bebyggelserester och A12 av ett 

0 20 4010 Meter

L2001:7509

L2001:7266

±

Buvalla

19
18

20
17

22

23 21

16

24
25

    Brant sluttning 

och brand-/fiskdamm

Figur 6. Utsnitt ur fastighetskartan med plan över schakten inom område 2. Schakten markerade med 
grått och respektive nummer. Skala 1:1000.
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eventuellt stenlyft.
Platsen för kvarnlämningen L2001:7266 besöktes för att kontrollera att be-

skrivning, läge och utbredning stämde. Detta resulterade i att utbredningen 
för lämningen minskades samt att en stenbyggd terrass/husgrund A14 strax 
utanför utredningsområdet dokumenterades (figur 10).

Tolkning 
Kulturlagret A1 i schakt 1 var något svårtolkat. Det var ganska heterogent 
och låg i sluttningen ned mot Korsbäcken i södra änden av område 1. Kul-
turlagret skulle möjligen kunna hänga samman med någon byggnad eller 
verksamhet lite högre upp mot banvallen där marken blir flackare. På stor-
skifteskartan från 1851 (LMV U26-33:1) låg platsen ute i odlingsmarken och 
ingen bebyggelse fanns i närheten. I hela schakt 2 fanns diffusa fläckar och 
områden av kol/sot, mörk något fet jord och lera samt ovanligt mycket sten. 
Innehållet i schaktet såg mycket stökigt ut och tolkningen var att området var 
sönderplöjt, omgrävt eller att materialet hade dumpats på platsen, möjligen 
i samband med att bäcken rensats. A2 i schakt 5 utgjordes av nedgrävningar 
med okänd utbredning, vilken inte undersöktes vidare. Anläggningen ligger 
inom slaggförekomsten L2001:7829 och kan ha något med järnframställning 
eller smidesverksamhet att göra.
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Figur 7. Utsnitt ut fastighetskartan med plan över del av område 1 med A1 och A2 markerade med gult. 
Skala 1:400.
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A3, A4 och A5 låg alla i schakt 13 i norra delen av område 1 (figur 9). I 
matjorden kunde också fönsterglas, spik, trärester och tegel iakttas samt flera 
mindre och diffusa kol- och lerfläckar i botten av schaktet. Tolkningen var 
att en relativt modern byggnad hade stått där eller åtminstone i närheten av 
schaktet. Denna tolkning bekräftades av ortsbefolkningen som sade att en 
skolbyggnad stått på platsen. På storskifteskartan från 1851 (LMV U26-33:1) 
finns ingen byggnad inritad men på en expropriationskarta över järnvägen 
från 1906 (LMV 20-JVG-XVI:1) finns en byggnad. Enligt ortsbefolkningen har 
det stått en skola på platsen. Risätra skola tillkom 1873 och en nybyggnad 
skedde 1930. Nybyggnaden är den byggnad som fortfarande står kvar på 
andra sidan vägen (Åhnebrink 1991).

Schakt 15 innehöll flera hål efter störar, några mindre stolphål och trärester. 
Enligt ortsbefolkningen hade det funnits en anhalt för järnvägen på platsen. 
Det vill säga en enklare träperrong för av- och påstigning. Anhalten finns 
inte med på ovannämnda järnvägskarta utan har troligen tillkommit senare. 
Järnvägssträckan Malung-Limedsforsen byggdes 1903 och 1969 upphörde 
persontrafiken på sträckan Malung- Sälen (Neubauer 2007).

I schakt 18, 19 och 20 kunde sentida bebyggelserester iakttas, A9 och A10, 
i form av kol, tegel, fönsterglas, buteljglas, spikar och bitar av transtrands-
sandsten samt eventuella syllstenar. Det är sannolikt den grund som fick 
nr 19 vid utredningen 1997 (Carlsson & Sandberg 1997). I schakt 17 fanns 

Figur 8. Utsnitt ur fastighetskartan med plan över del av område 2 med anläggningarna markerade med 
gult och respektive nummer. Skala 1:400.
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ett närmast kvadratiskt stolphål A7 vilket möjligen hörde samman med de 
sentida bebyggelseresterna. Enligt en närboende hade det stått ett hus på 
platsen, vilket rivits på 1940–50-talet. Uppgiften är trovärdig men har inte 
kunnat beläggas i kartmaterial.

I schakt 22 och 23 kunde ett 0,1 meter tjockt och minst 8,5x5 meter stort kol-
lager A11 iakttas och i schakt 24 fanns en minst 3,5x1,7 meter stor nedgrävning 
A13 med kol, slagg och grus i fyllningen. Tolkningen av anläggningarna är 
något oklar men A13 tolkades som en eventuell kolningsgrop och A11 skulle 
i så fall kunna vara ett kolupplag. Det var inte helt tydligt vilken typ av slagg 
det var i A13, det rörde sig eventuellt om både smides- och blästslagg. Den 
slagg som påträffats inom L2001:7829 uppges dock i KMR vara av smidestyp 
varför A11 och/eller A13 skulle kunna vara spår efter en smedja. Vid storskiftet 
1851 fanns inga byggnader eller andra anläggningar markerade på platsen, 
se figur 10.

Det är svårt att avgöra hur gammal kvarnen L2001:7266 kan vara. På 
storskifteskartan (LMV U26-7:1) är kvarnplatsen utmärkt (figur 10). Vid för-
teckningen av kvarnar och fäbodar med mera från 1664 uppges att det fanns 
åtta kvarnar i Buvalla, varav två var ofärdiga och inte brukades (Bennström 
& Carlsson 2015).

Funktionen hos A14 är något oklar. Att lämningen består av en uppbyggd 
terrass eller husgrund verkar ändå ganska klart. På storskifteskartan finns det 
inte någon byggnad markerad på platsen, inte heller på den ekonomiska kar-
tan från 1973 (J133-14D0d76). Möjligen har det varit någon slags upplagsplats 
invid vägen? I sammanhanget bör också nämnas att vi fick vetskap om en 
sten med ristningar som hittats vid Buvalla nedanför vägen och tagits tillvara 
av en privatperson. Stenen var ca 12 centimeter stor och hade ristningar på 
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Figur 9. Utsnitt från järnvägskartan från 1906 med schakten 8 och 10–15 markerade med grått och 
anläggningarna i schakt 13 med gult. Skala 1:1000.
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tre sidor. Utifrån foton verkar ristningarna likna de många vall-/fäbodrist-
ningar som finns i Lima- och Transtrandsområdet. Ena sidan har tre olika 
kvinnoinitialer (figur 11). De andra två innehåller ett ord som möjligen ska 
utläsas som GÖKÄLÄR (Gustavson & Hallonquist 1985) samt två parallella 
rader med punkter, vilket möjligen är en kalender? Frågan är vad en sten med 
fäbodristningar gjorde vid Buvalla inne i byn?

Figur 11. Sten med kvinnoiniti-
alerna JLD, BLD och KLD. Foto 
Lars-Axel Magnusson, privat.
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Figur 10. Utsnitt från storskifteskartan med schakten markerade med grått, anläggningar med gult och 
den nya utbredningen på kvarnlämningen L2001:7266 med rosa linje. Skala 1:1000.
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Slutsatser och vetenskaplig potential
Schakt 1 med A1 och schakt 5 med A2 ligger inom områdena med slaggföre-
komst, L2001:7831 och L2001:7829. Dessutom ligger blästplatsen L1998:6605 
direkt öster om Korsbäcken och fler slaggförekomster och boplatslämningar 
väster om järnvägsbanken. De anläggningar som påträffades i schakt 1 och 
5 samt tidigare registrerade lämningar tyder på att lämningar efter smides-
verksamhet och/eller järnframställning finns i området och att dessa är äldre 
än 1850. Det kan även finnas spår efter äldre bebyggelse. Dalarnas museum 
anser därför att det vore önskvärt med ytterligare arkeologiska insatser i och 
runt schakt 1 och mellersta delen av schakt 5. Övriga schakt inom område 1 
visade främst på mer sentida lämningar.

Området runt schakt 22–24 innehöll lämningar efter järnframställning 
eller eventuellt smidesverksamhet vilka sannolikt är äldre än 1850 och bör 
undersökas vidare. Övriga schakt inom område 2 visade på sentida lämningar. 
När det gäller kvarnlämningen L2001:7266 görs bedömningen att potentialen 
att påträffa bevarade lämningar som liten och dessutom var platsen svårtill-
gänglig. Hela östra delen av det tidigare avgränsade området utgjordes av en 
grävd fisk-/branddamm med en omgivande kraftig vall. På storskifteskartan 
från 1851 (LMV U26-7:1) verkar själva kvarnplatsen också ligga något längre 
åt väster (figur 10).
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Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer: 431-5661-2020
Fornreg, uppdragsnummer: 202000754
Socken: Lima
Fornlämning, raä nr: 332:2, 517:1, 517:2, 520:1
Fornreg, lämningsnummer: L2001:7829, L2001:7831, L2001.7509,
 L2001:7266
Fastighet: Risätra 8:16, Bu 11:14 m.fl.
Koordinater omr 1, mitten: N 6750380
(SWEREF99 TM) E 413230
Höjd (RH 2000): 344–348 m.ö.h.
Koordinater omr 2, mitten: N 6751240
(SWEREF99 TM) E 413200
Höjd (RH 2000): 347,5–351,5 m.ö.h.
Inmätning: RTK
Utförandetid: 2020-06-08 – 2020-06-10
Total yta: 22 838 m2

Undersökt yta: 651 kvadratmeter
DM projektnummer: 1732
DM diarienummer: 46/20
DM fotoaccesion: DM ARK1732
DM fyndaccesion: Inga fynd tillvaratagna
Arkeologisk personal: Greger Bennström, Emelie Svenman
Fältarbetsledare: Greger Bennström
Projektansvarig: Greger Bennström

Dokumentationsmaterialet förvaras på Dalarnas museum.
Analogt material: utskrivna foton, fältanteckningar.
   
Digitalt material: shapefiler, digitala foton m.m.
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Bilaga 1 Schaktbeskrivningar

Område 1

Schakt 1
8x3,2 m (ÖNÖ-VSV) och 0,6–0,8 m dj. 0,1–0,2 m 
grästorv, 0,3–0,5 m matjord. I botten av schak-
tet ett kulturpåverkat lager A1, ca 0,3 m tj vid 
provstick (figur 1). Ligger till största delen inom 
L2001:7831.

Schakt 2
40x1,7 m (N-S) och 0,4–0,6 m dj. 0,1 m grästorv, 
0,15–0,2 m matjord. I stort sett hela schaktet stö-
kigt med diffusa fläckar och områden med kol/
sot, mörk något fet jord, lera (figur 2). 0,2–0,5 m 
stora stenar både i ytan och botten. I S änden, ca 
10 m, är matjorden kraftigt kolblandad direkt 

under torven. Ligger till största delen inom 
L2001:7831.

Schakt 3 
28x1,6 m (N-S) och 0,5–0,6 m dj. 0,10–0,15 m 
grästorv, 0,1–0,2 m ren matjord. I botten ren 
beige silt. Ligger delvis inom L2001:7829.

Schakt 4
13x1,6 m (NNV-SSÖ) och 0,5–0,6 m dj. 0,2 m 
grästorv och matjord. 0,3 m ljusbeige svämmad 
silt (figur 3). I botten grov sand och morängrus.

Schakt 5 
26x1,6 m (NV-SÖ) och 0,3–0,6 m dj. 0,15–0,20 m 
grästorv och matjord. I botten beige silt. A2 mitt 
på schaktets SV kant. Ligger inom L2001:7829.

Schakt 6
21x1,6 m (NNV-SSÖ) och 0,3–0,6 m dj. Som 
ovan.

Schakt 7
10x1,6 m (N-S) och 0,4–0,5 m dj. Som ovan.

Schakt 8
10x1,6–3,2 m (NNV-SSÖ) och 0,4–0,5 m dj. 0,2 
m grästorv och matjord med enstaka slaggbitar. 
I botten beige flammig silt. I N änden ett flackt 
dike, 0,3 m br och 0,1 m dj. I S änden rotbränder.

Schakt 9
13x1,6 m (NNV-SSÖ) och 0,4–0,5 m dj. Som 
ovan. Ett 30-tal störhål, 0,0,5 m diam, i schaktets 
längdriktning. Gärdsgård?Figur 2. Greger Bennström dokumenterar det stökiga 

schakt 2. Foto Emelie Svenman.

Figur 1. Schakt 1 med A1 synligt som ett brun- och 
gråflammigt lager i den omgivande orangebeige silten. 
Foto Emelie Svenman.

Figur 3. Svämmad silt i schakt 4. Foto Emelie Svenman.
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Schakt 10
10x1,6 m (NNV-SSÖ) och 0,4–0,5 m dj. Som ovan 
samt rotbrand.

Schakt 11 
13x1,6 m (NNV-SSÖ) och 0,4 m dj. Som schakt 
9. Förutom störhål även större 0,15 m diam och 
0,30 m dj.

Schakt 12
10x1,6 m (NNV-SSÖ) och 0,4 m dj. Som ovan, 
men inga stora störhål.

Schakt 13
12x3 m (N-S) och 0,4–0,6 m dj. 0,2–0,3 m gräs-
torv och matjord med enstaka bitar tegel och 
fönsterglas. I botten, morän i N halvan och beige 
flammig silt i S. N halvan A3-A5 och flera andra 
mindre kol- och lerfläckar (figur 4).

Schakt 14
9x1,6 m (NNV-SSÖ) och 0,3 m dj, 0,2 m grästorv 
och matjord. I botten ren beige silt med enstaka 
störhål.

Schakt 15
13,5x1,6 (NNV-SSÖ) och 0,3 m dj. Som schakt 
14. Ett 30-tal spridda störhål samt en trästolpe, 
0,10 m diam och 0,5 m l. En del spridda små 
träfragment i övergången till silt.

Område 2

Schakt 16
0,4 m dj, 0,3 m grästorv och matjord med mycket 
småsten. I botten morängrus och sand samt lite 
silt längst i N.

Schakt 17
0,3–0,4 m dj, 0,2 m grästorv och lerig matjord 
med småsten. I botten brunbeige flammig silt. 

I V änden morängrus och sand. En 0,7 m dj 
utvidgning mitt på schakt. A7 och A8 i mitten 
av schaktet.

Schakt 18
0,30–0,55 m dj, 0,1 m grästorv. I SV halvan av 
schaktet ca 0,2 m morän (påfört?) direkt under 
torven. Därunder 0,1 m brun lerig matjord. I 
botten beige silt med inslag av morän och vita 
sotiga siltfläckar. I V änden mycket sten direkt 
under torven. A9 och A10 i V delen.

Schakt 19
0,25–0,55 m dj, 0,2 m grästorv och matjord. I 
schaktets Ö del ett raseringslager A9 bestående 
av 0,2–0,5 m stora runda stenar 0,15x0,10–0,7x0,3 
m stora flata stenar (transtrandssandsten). Lag-
ret består av brun silt med inslag av kol, tegel 
och fönsterglas samt enstaka spikar och butelj-
glas. I botten beige silt som övergår i morän 
längst i SV. På platsen har det tidigare stått ett 
hus som revs på 40–50-talet enl. lokalboende.

Schakt 20
0,30–0,35 m dj, i ytan ett par större stenar. 0,25 
m grästorv och matjord. Samma raseringslager 
som i schakt 19. I VSV delen en hel del sten 
direkt under torven, bl.a. transtrandssandsten. 
Sotigare i ÖNÖ delen. I botten beigegul silt.

Schakt 21
0,3–0,5 m dj. 0,2 m grästorv och matjord. I bot-
ten orangebeige flammig silt. I V änden morän. 
Flackt dike, 0,25 m br och 0,1 m dj utmed S sidan 
av schaktet.

Schakt 22
0,3–0,4 m dj, 0,2 m grästorv och mörkbrun mat-
jord blandat med kol och sot samt småsten. I 
botten beige silt med moränstråk. Samma dike 
som i schakt 21 i S kanten. I V delen kollager 
A11. Delvis inom L2001:7509.

Schakt 23
0,4 m dj, 0,25 m grästorv och mörkbrun matjord 
med inslag av kol och sot. I botten orangebeige 
flammig silt med moränstråk. I övergången mot 
silten kan A11 anas i S schaktkanten.

Schakt 24
0,4 m dj, 0,2 m grästorv och stenblandad brun 
matjord. I botten orange morän. Kolgrop A13 i 
SV delen. 

Schakt 25
0,4 m dj, 0,3 m grästorv och moränblandad 
matjord. I botten orangebeige flammig silt. I Ö 
morän och sand.

Figur 4. Schakt 13 från SSV med nedgrävningen A3 i den 
övre grusiga delen. Foto Emelie Svenman.
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av brun matjord och kol. Snittad i N-S riktning
Schakt 13

A5
Stolphål ca 0,4x0,3 m (Ö-V) och 0,4 m dj (figur 
2). U-formad profil. Fyllning av sandig brun 
silt samt trärester från stolpe. Snittad i NO-SV 
riktning. 

Schakt 13.

A7
Stolphål, närmast kvadratiskt 0,25x0,25 m 
och 0,25 m dj, med U-formad profil (figur 
3). Fyllning av brun lerig matjord. 

Schakt 17.

Figur 2. Det snittade stolphålet A5. Foto Emelie Svenman.

Figur 3. Stolphålet A7 efter snittning. Foto Emelie 
Svenman.

Bilaga 2 Anlägningsbeskrivningar

A1
Kulturpåverkat lager, minst 7x3 meter (ÖNÖ-
VSV) och ca 0,3 m tj vid provstick. Bestående av 
brun jord med inslag av ljusgrå lera, beige silt, 
kol och sot samt en del kantiga mindre stenar. 
Tydlig men ojämn begränsning mot omgivande 
silt. I S hörnet en flat sten 0,80x0,60x0,15 m, sotig 
på den flata sidan. Ligger till största delen inom 
L2001:7831. Anläggningen fortsatte utanför 
schaktet.

Schakt 1.

A2
Nedgrävning, 2x1 m och minst 0,2 m dj (figur 1). 
Fyllning av matjord med inslag av kol, silt och 
ljus lera. Tydlig avgränsning mot omgivande 
silt. Kolprov. Invid anläggningen var flera 
störhål, ev. gärdsgård. Anläggningen fortsatte 
utanför schaktet.

Schakt 5.

A3
Nedgrävning, oregelbunden, 2x0,3–0,7 m (N-S) 
och minst 0,2 m dj med oregelbunden profil. 
Fyllning av homogen brunbeige silt, i kanten 
och botten 0,03 m sot och kol och utanför/under 
0,05–0,10 m ljusgrå silt. Snittad i Ö-V riktning 
i S änden. 

Schakt 13

A4
Kollins, ca 0,5x0,3 m (Ö-V) och 0,02 m tj. Fyllning 

Figur 1. Nedgrävningen A2 fotograferad från Ö. Foto 
Emelie Svenman.



Dalarnas museum – arkeologisk rapport 202120

A9
Raseringslager minst 5,8x5 m (N-S). 

Schakt 18, 19 och 20.

A10
Tre ev. syllstenar 0,7–0,8 m stora och direkt SV 
därom stenpackning/röse med 0,1–0,4 m stora 
rundade stenar. 

Schakt 19.

A11
Kollager minst 8,5x4 m (N-S) och ca 0,1 m tj och 
infiltrerat i ovanliggande matjord (figur 4). Se-
parerar mot underliggande silt. Innehåller små 
bitar bränd lera. Ställvis brun jord mellan kol-
lager och silt. Nästan ingen slagg alls i matjord 
eller kollager. Enstaka slaggbitar i ytan direkt 
V om schaktet.

Schakt 22 och 23.

A12
Stenlyft? 0,30x0,30 m och 0,12 m dj (figur 5). 
Oregelbunden profil, djupast i S. Fyllning av 
kolblandad matjord med siltinslag. Snittad i 
NNV-SSÖ.

Schakt 23.

A13
Kolningsgrop? minst 3,5x 1,7 m (Ö-V) och 0,15 
m dj (figur 6). Fyllning av slagg och kol blandat 
med morängrus. Tydlig avgränsning mot om-
givande morän. 

Schakt 24.

A14
Terrass/husgrund, närmast kvadratisk, ca 13x12 
m (Ö-V) (figur 7). I N och V 0,5–0,7 m h med 
0,4–1,0 m stora stenar synliga i kanten. I S och 
Ö något oklar avgränsning. Sönderkörd i NV 
hörnet. Direkt Ö om utredningsområdet.

Figur 4. Kollagret A11, sektion i SV hörnet på schakt 22. 
Foto Emelie Svenman.

Figur 5. Det eventuella stenlyftet A12 efter snittning. 
Foto Emelie Svenman.

Figur 7. Terrassen A14 fotograferad från norr. Foto Emelie 
Svenman.

Figur 6. Den eventuella kolningsgropen A13 dokumenteras 
av Greger Bennström. Foto Emelie Svenman.
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