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Inledning
I samband med att Telia Sonera Skanova Access AB grävde för fiberkabel
längs med riksväg 790 i Gustafs socken utförde Dalarnas museum en
arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning enligt
länsstyrelsens beslut, dnr 431-9653-2015. Undersökningen föranleddes av
att en kortare schaktsträcka om ca 10 meter skulle grävas förbi
fornämningen RAÄ192:2, bestående av en kolningsgrop. Arbetet utfördes
under en dag i december månad 2015 (bilaga 1-2).

Syfte
Syftet med undersökningen var att om möjligt säkerställa att
fornlämningen RAÄ 192:2 inte kom till skada vid schaktningen, om detta
inte var möjligt skulle den dokumenteras och dateras. Om andra lämningar
framkom vid schaktningen, som kan tänkas höra till fornlämningen skulle
även de dokumenteras och dateras. Resultatet från undersökningen ska ge
en översiktlig kunskap som kan användas av myndigheter, uppdragsgivare
och forskarsamhälle.

Metod
Schaktningsövervakningen skedde under hela grävningsarbetet. Schaktets
väggar och botten rensades för hand och en lagerprofil ritades (bilaga 3).
Schaktet fotograferades, dokumenterades i text samt mättes in med GPS
kopplad till handdator.

Resultat
Schaktet förlades ca 2,4 meter väster om vägens asfaltskant och ca 2,5 meter
öster om kolningsgropens vall. Det grävdes i nord-sydlig riktning och var
ca 10 meter långt, 0,6 meter brett och 0,7 meter djupt.
Överst under grästorven fanns ett mörkbrunt jordblandat sandlager
med rötter, 0,2-0,3 meter tjockt. Därefter kom ett lager av brun sandig silt,
0,1-0,2 meter tjockt. Under detta fanns ett siltlager med inslag av sot och
kol, 0,02-0,05 meter tjockt. Under lagret med sot och kol fanns tre olika
naturligt förekommande lager av silt. Överst låg ljusbeige silt 0,05 meter
tjockt, därefter 0,1 meter orangefärgad silt, sedan 0,2-0,25 meter beige silt.
Omkring 4 meter från norr, mitt emot kolningsgropen fanns en
nedgrävning (se bilaga 3), 0,9 meter bred och ca 0,6 meter djup under
torven. Över nedgrävningen fanns åter det övre lagret av brun jordblandad
sand, 0,2 meter tjockt. Fyllningen bestod av ett 0,05-0,06 meter tjockt lager
med kol- och sotblandad silt. Under detta fanns en lins av brun/orange,
kolfläckig silt, ca 0,06-0,08 meter tjockt och där under ett 0,02-0,05 meter
tjockt lager av oregelbunden sotig silt. Nedgrävningen gick ned i den
naturliga nivån av beige silt.

Vid undersökningen upptäcktes att den intilliggande kolningsgropen
RAÄ 192:1 hade prickats in på fel position i FMIS. Den mättes därför in
med ny position 5 meter åt sydöst (bilaga 2).

Slutsatser och utvärdering
Den nedgrävning som framkom i schaktningen är svårbedömd, men hör
troligen inte till fornlämningen då den låg nära vägen och troligast varit ett
dike av yngre ålder. I övrigt hittades inga anläggningar på platsen.
Eventuellt skulle sotet och kolet i några av lagren kunna härröra från
kolningsgropen, men har spridits därifrån i ett senare skede och inte under
brukningstiden.
Dalarnas museum bedömer att inga ytterligare arkeologiska åtgärder
behövs för det aktuella arbetsföretaget då ingen åverkan gjorts på
fornlämningen. Framtida markarbeten i området bör dock övervakas av
arkeologisk expertis då fler lämningar kan finnas utanför schaktets
begränsningar.

Sammanfattning
I samband med grävning för fiberkabel förbi en kolningsgrop, RAÄ 192:2, i
Gustafs socken utförde Dalarnas museum en schaktningsövervakning
enligt länsstyrelsens beslut. Vid schaktningen framkom endast en
nedgrävning som troligen har tillkommit i senare tid, samt tunnare sot- och
kolförekomster horisonter i enstaka lager, eventuellt utspridda från
kolningsgropen. Dalarnas museum förordar inga ytterligare åtgärder, men
att framtida markarbeten i området bör övervakas av arkeologisk expertis.
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Dokumentationsmaterialet bestående av 12 stycken foton och 1
profilritning förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd tillvaratogs.
Bilagor
1. Terrängkata översikt, skala 1:50 00
2. Planritning, skala 1:200
3. Profilritning
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Bilaga 1. Utsnitt från terrängkartan med undersökningsområdet inom den blå cirkeln. Skala 1:50 000.
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Bilaga 2. Plan över undersökningsområdet med schaktet i ljusgrått med profilen och A1 samt kolningsgroparna
192:1 och 192:2 med vallar schematiskt inritade. Kolningsgropen markerad med grått visar placeringen för 192:1
efter ny inmätning. Skala 1:200

Bilaga 3. Profilritning från väster med A1.
Lagerbeskrivning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grästorv och mörbrun jordblandad sand med rötter.
Brun sandig silt.
Oregelbundet siltlager med kol och sot.
Ljusbeige silt, blekjordslager.
Orange silt.
Beige silt, orörd mark.
Beigeorange kol- och sotfläckig silt.

