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Inledning
I samband med AB Borlänge Energi Elnäts planerade markarbete för
dragning av elkabel inom RAÄ Stora Tuna 13:1-2, 216:1-2 samt 1220 i
Fagerbacken (fig. 1-2), har en arkeolog från Dalarnas Museum utfört en
schaktningsövervakning i enlighet med länsstyrelsens beslut, dnr 431-93032018. De berörda fornlämningarna utgörs av by/gårdstomtlämningar,
blästbruks- samt boplatslämningar. Undersökningen genomfördes i
september månad 2018.

Antikvarisk bakgrund
Fagerbacken utgör ett område som sett få arkeologiska undersökningar.
Inventeringar i området har skett i tre omgångar. Först en provinventering
1929, följt av en fornminnesinventering 1966 samt en
revideringsinventering av Stora Tuna socken 1991 på uppdrag av
Riksantikvarieämbetet (FMIS). I det direkta närområdet för
schaktningsövervakningen utförde Dalarnas museum en förundersökning
under våren 2018 (Axelsson Karlqvist & Frisk 2018) under vilken
förhistoriska blästbruks- och boplatslämningar samt historiska och sentida
by/gårdslämningar påträffades.
Spår av de förhistoriska blästbruks- och boplatslämningarna gjordes
redan vid inventeringen på 60-talet, kända som RAÄ Stora Tuna 216:1-2.
De historiska by/gårdslämningarna som påträffades vid
förundersökningen våren 2018 (dnr 26/18) är sedermera registrerade som
RAÄ Stora Tuna 1220 (fig. 2-3). RAÄ Stora Tuna 13:1-2, placerade nordöst
om undersökningsschaktet för denna schaktövervakning, utgör lämningar
från blästbruk samt Fagerbackens gamla bytomt; Gammelbyn (FMIS).

Syfte / Målsättning
Då lämningar från både järnålder och medeltid, som nämnts, påträffats vid
en förundersökning utförd av Dalarnas Museum våren 2018 (Axelsson
Karlqvist & Frisk 2018), var möjligheten stor att ytterligare lämningar
skulle stå att finna vid markarbeten i området. Syftet med undersökningen
var att med ett vetenskapligt arbetssätt dokumentera eventuella
fornlämningar.

Metod
Schaktningsarbetet följdes av en arkeolog. En grävmaskin utrustad med
planskopa avlägsnade skiktvis matjorden samt de översta skikten av den
underliggande, naturliga marken. Sammanlagt grävdes ett längre
sammanhängande schakt. Schaktet och de lämningar som påträffades
dokumenterades skriftligt, fotograferades samt mättes in med RTK-GPS.
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Resultat
Schaktningsövervakningen resulterade i 1 schakt, sammanlagt 432 meter
långt och 2-4 meter brett, främst 2-2,5 meter brett (fig. 3). Schaktet drogs
genom brukad åkermark i ett lätt kuperat landskap. Schaktdjupet varierade
mellan 0,3-0,5 meter, främst 0,3 meter. Matjorden var mellan 0,15-0,3 meter
tjock, främst 0,2 meter. Endast enstaka tegel- och porslin/flintgodsfragment
samt småstenar påträffades i matjorden. Den naturliga marknivån
utgjordes av kompakt silt vari enstaka plogfåror var synliga.
I schaktets öst-västliga sträckning påträffades partier av blekjord, 0,05
meter tjocka. Dessa lager bedömdes utgöra rester av sentida, urlakad
odlingsmark och sammanfaller också med vad som på storskifteskartan
(fig. 5) tycks utgöra åkermark.
Utöver ovan nämnda lager odlingsjord påträffades inga lämningar av
antikvariskt intresse.

Slutsatser och utvärdering
Inga lämningar av antikvariskt intresse påträffades under
schaktningsövervakningen. Orsaken är sannolikt den att det område
schaktet löpte igenom idag utgör åkermark och att eventuella lämningar
kan ha odlats och plöjts bort. Det tillgängliga kartmaterialet visar också att
undersökningsområdet använts för åkerbruk sedan åtminstone 1851 (fig. 5)
och att undersökningsområdet dessförinnan, vilket går att se på 1641 års
karta (fig. 4) utgjorde utmark mellan två gårdslägen. Det är därför möjligt
att eventuella förhistoriska lämningar ligger i närheten av dessa äldre
gårdslägen, vilket exempelvis var fallet vid 2018 års förundersökning.
Dalarnas museum förordar ingen vidare undersökning inom berörda
ytor men anser att då området ur ett arkeologiskt perspektiv är i stort sett
outforskat, bör framtida markarbeten övervakas av arkeolog. Det bör också
noteras att de lämningar som har påträffats inom området vid
förundersökningen ej avgränsats då de ej är synliga ovan mark.

Sammanfattning
På grund av Borlänge Energis planerade markarbeten i Fagerbacken,
Borlänge kommun, har en arkeolog från Dalarnas museum utfört en
schaktningsövervakning. Markarbetena resulterade i ett 432 meter långt
schakt i anslutning till en handfull kända fornlämningar bestående av
by/gårdstomter och blästbrukslämningar. Inga lämningar av antikvariskt
intresse påträffades dock vid undersökningen.
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Bilaga 1 – Schaktbeskrivning
Schakt 1
Höjd: 142,16-147,76 m.ö.h.
Längd: 867 meter.
Bredd: 2-4 meter.
Djup: 0,3-0,5 meter.
Lager: Matjord 0,15-0,3 meter. Därefter naturlig silt och lera.
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Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan. Undersökningsområdet är markerat med
blå cirkel. Skala 1:50 000.
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Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan. Undersökningsschaktet är markerat i blått i
kartans mitt. Intilliggande kulturhistoriska lämningar är markerade med röda punkter
och fält. Skala 1:10 000.
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Figur 3. Utdrag ur fastighetskartan. Undersökningsschaktet är markerat i svart.
2018 års förundersökningsområde är markerat i blått. Intilliggande kulturhistoriska
lämningar är markerade med röda punkter och fält. Skala 1:3 000.
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Figur 4. Utdrag ur den Geometriska Jordebokskartan från 1641. Undersökningsschaktet är markerat i svart mellan de båda gårdarna. De blå fälten i schaktet
markerar var blekjord påträffades. Skala 1:3 000.
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Figur 5. Utdrag ur Storskifteskartan från 1841. Undersökningsschaktet är markerat
i svart. De blå fälten i schaktet markerar var blekjord/odlingsmark påträffades.
Skala 1:3 000.

