Arkeologisk schaktningsövervakning

FORSSA 46:147
vid grävning för elkabel inom gravfält, fornlämning 35:1 i
Borlänge stad och kommun, Dalarnas län
2016

Arkivrapport dnr 117/15
David Fahlberg

© Lantmäteriet i2014/00618
Dalarnas museum, Falun, 2016

2

Inledning
Med anledning av nedgrävning av elkabel vid Gammelgårdsvägen i Forssa
i Borlänge genomförde Dalarnas museum en arkeologisk
schaktningsövervakning i enlighet med länsstyrelsens beslut dnr 431-92872015. En del av exploateringsområdet berör fornlämning Borlänge 35:1 i
Borlänge, som enligt uppgift består av ett gravfält med tidigare
bortschaktade gravar. Den totala schaktsträckan var omkring 800 meter
långt, men endast ca 45 meter av schaktet berörde fornlämningen (Bilaga 13).

Kunskapsläge
Fornlämning Borlänge 35:1 ligger omkring 300 meter väster om Dalälvens
västra strand mitt emot Domnarvet. Enligt en uppgift i en tidningsartikel
från 1952 består fornlämningen av åtta stycken numera utplånade
gravhögar som var omkring 2 meter ”långa” och 1 meter höga när de
uppmättes i slutet av 1800-talet (FMIS). Källvärdet i tidningsartikeln är
tveksamt vad gäller antalet och storleken på högarna eftersom den är
nedtecknad 70 år efter att högarna ska ha mätts.
Flera större gravhögar har funnits i Forssa by som ska ha schaktats bort i
början av 1900-talet, varav endast en återstår, Borlänge 32:1. Denna ligger
omkring 400 meter åt nordväst. Denna hög mäter 11 meter i diameter och
var tidigare delvis raserad, men restaurerades på 1920-talet (Hyenstrand
1974:99). I ett område längre norrut finns uppteckningar efter ytterligare
två högar som numera är utplånade och ett gravfält bestående av fem
gravar (Borlänge 33:1, 38:1 och 64:1). De senare ligger vid nuvarande
Forsaklacksskolan. Även i Islingby ca 2 kilometer åt sydöst finns
uppteckningar efter fem nu försvunna gravar i FMIS (Borlänge 15:1; 17:1;
22:1; 23:1). Där ligger idag industritomter tillhörande stålverket. Enligt
Sahlstedts uppteckningar från 1700-talet låg på platsen 16 gravhögar på
rad, samt även fem gravhögar på Dalälvens västra sida i Hushagen, som
senare undersöktes och borttogs 1919 (Hyenstrand 1974:97-99). Enligt
Hyenstrand (1974:182-183) kan huvuddelen av de borttagna gravarna i
området antas höra till ett vikingatida bebyggelseskede. Antangandet
baseras på fynd och det topografiska läget i förhållande till bygden.
Idag finns få bevarade förhistoriska gravar i Borlänge och Stora Tuna
socknar men gravbeståndet från yngre järnåldern i Borlängeområdet antas
ha varit betydligt större än vad det nu framstår. Från 1666 finns
anteckningar om ett sextiotal gravhögar i Stora Tuna socken (Ståhle 1960).
Många gravar har troligen avgrävts eller bortplöjts under århundraden av
jordbruk, vilket redan påpekades av Abraham Sahlstedt på 1700-talet då ett
flertal högar ännu fanns bevarade (Hyenstrand 1974:30; Carlsson 1994:103).
Till stöd för detta antagande har också flera kantrännor efter gravhögar
påträffats i Stora Tuna och Borlänge vid uppdragsarkeologiska
undersökningarna sedan 1990-talet och framåt (Carlsson 1994:100-101;
Paghold & Carlsson 1996; Lögdqvist 2009; Bennström & Helgesson 2010).
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Syfte
Syftet med schaktningsövervakningen var att närmare klargöra
fornlämningsförhållandena inom angiven del av ledningsschaktet, samt
bilda underlag för beräkning och omfattning av en eventuell särskild
undersökning.

Metod
Grävarbetet var redan gjort när Dalarnas museum kom till platsen.
Schaktet mättes in med RTK-GPS och schaktets väggar och botten
handrensades samt dokumenterades i text och genom fotografering med
digitalkamera.

Resultat
Schaktet hade grävts 45 meter långt och omkring 1,7 meter brett vid den för
fornlämningen aktuella sträckan. Orienteringen på schaktet var nordnordvästlig till syd-sydöstlig. Djupet var genomgående mellan 1 och 1,1
meter från dagens marknivå som vid undersökningen var omkring 138,8 138,9 m.ö.h. Lagerföljden mot vägen bestod av ett 0,3-0,5 meter tjockt
fyllnadslager av rödaktig mosand och sten, upp till 0,1 meter stora, med ett
överliggande bärlager bestående av röd/grå sand och stenkross 0,3-0,4
meter tjockt (bilaga 4).
Lagren i den motstående schaktväggen skiljde sig från den förra. Det
understa lagret bestod av naturlig gul silt i hela schaktet. Detta lager var ca
8 meter från schaktets södra ände delvis infiltrerat av trädrötter. Under
dessa fanns resterna efter ett möjligt mörkbrunt kulturlager. Detta
kulturlager har till största delen bortschaktats tidigare (bilaga 5). Över detta
låg ett 0,1-0,6 meter tjockt recent utfyllnadslager bestående av rödaktig
mosand och sten. Omkring 8 meter från den södra schaktänden och
söderut fanns ett ca 0,25 meter tjockt bärlager av grå sand och stenkross
över utfyllnaden. I den nordöstra schaktväggen överlagrades utfyllnaderna
under torven av ett 0,1-0,5 meter tjockt matjordslager som tunnades ut mot
norra schaktänden.

Slutsatser och utvärdering
Schaktet hade mestadels grävts ned i en befintlig kabelgrav och marken
öster om schaktet bar spår av modern påverkan i form av utjämning av en
gårdsyta då eventuella äldre kulturlager bortgrävts. Ca 8 meter från den
södra schaktänden fanns en mörk infiltration i bottensilten som eventuellt
kan vara spår av äldre kulturlager. I övrigt bestod lagren av sentida
utfyllnader och bärlager direkt ovan det naturliga bottenlagret.

Sammanfattning
I samband med grävning för elledning i anslutning till Gammelgårdsvägen
i Forssa i Borlänge, genomförde Dalarnas museum en arkeologisk
förundersökning i form av schaktövervakning, i enlighet med
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länsstyrelsens beslut. En del av exploateringsområdet berörde fornlämning
Borlänge 35:1 som enligt uppgift består av ett eventuellt gravfält. Den
berörda delen av schaktet var ca 45 meter långt och ca 1,7 meter brett och
omkring 1 meter djupt.
Schaktet grävdes ned i naturligt mark och inga kulturlager eller
anläggningar som antogs höra samman med fornlämningen påträffades
inom schaktet. Dalarnas museum anser inte att några ytterligare
arkeologiska insatser krävs för det aktuella arbetsföretaget. Eftersom
grävningen gjordes anslutning till ett befintligt ledningsschakt kan det inte
uteslutas att kulturlager och/eller konstruktioner kan finnas utanför det
aktuella schaktets begränsningar, varför även eventuella framtida
markarbeten bör övervakas av arkeologisk expertis.
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Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer:
Socken:
Fornlämningnr:
Fastighet:
Koordinater, mitten:
(SWEREF99 TM)
Höjd (RH 2000):

Inmätning:
Utförandetid:
Undersökt yta, kvadratmeter:
Schaktlängd:
DM projektnummer:
DM diarienummer:
DM foto accesionsnr:
Arkeologisk personal:
Projektansvarig:

431-9287-2015
Borlänge
35:1
Forssa 46:147
N 6706838
E 523889
138,89 m.ö.h
RTK
2015-11-06
76,5 m2
45 m
A1597
117/15
2015/40
David Fahlberg
Joakim Wehlin

Dokumentationsmaterialet förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd
tillvaratogs.
Bilagor
Bilaga 1. Utdrag ur fastighetskartan, med fornlämningar utmarkerade
undersökningsområdet inringat i blått. Skala 1:10 000.
Bilaga 2. Utdrag ur fastighetskartan med schaktet markerat i gult. Skala
1:1 000
Bilaga 3. Översiktsbild över schaktet från sydöst.
Bilaga 4. Profilbild mot vägen, från sydväst.
Bilaga 5. Profilbild över den sydvästra schaktväggen, infiltrerad av
trädrötter, från nordöst.

6

7

8

Bilaga 3. Översiktsbild över schaktet från sydöst. Fotograf David Fahlberg.

Bilaga 4. Profilbild mot vägen, från sydväst. Fotograf:
David Fahlberg.

9

Bilaga 5. Profilbild över den sydvästra schaktväggen, infiltrerad av trädrötter, från nordöst.
Fotograf: David Fahlberg.
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