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Inledning
I början av april 2019 utförde Dalarnas museum en arkeologisk
undersökning i form av arkeologisk kontroll i Isunda, Mora kommun.
Anledningen var att en fastighetsägare ville schakta för en tillbyggnad till
en befintlig byggnad. Ca 20 meter söder om schaktytan var en gravhög,
L2000:3914 (Mora 294:1) registrerad i Kulturmiljöregistret (KMR).
Länsstyrelsen Dalarnas län beslutade därför om arkeologisk kontroll, dnr
431-1229-2019.

Antikvarisk bakgrund
Undersökningsområdet och gravhögen låg på en udde i västra delen av
Siljan. Läget var väl lämpat för gravar från järnåldern och ligger inte långt
från Sollerön där flera gravfält med liknande gravar från järnåldern finns
och där vissa av dem har undersökts med spektakulära fynd som resultat
(Carlsson 2016a). Annars präglas det förhistoriska landskapet i närheten av
en stor mängd järnframställningsplatser, vilka kan antas tillhöra samma tid
som gravarna på Sollerön, dvs senare halvan av järnåldern (Carlsson
2016b). Slagg ska också ha påträffats ca 60 meter sydväst om
undersökningsområdet, L2000:3913.
Den aktuella gravhögen dokumenterades i samband med
fornminnesinventeringen 1972, men hade uppmärksammats redan tidigare
av den välkände arkeologen Gustaf Hallström. Vid
revideringsinventeringen 1996 granskades gravhögen endast byråmässigt.
Redan 1974 var gravhögen skadad av odling i väst och sydväst och av
schaktning i öster (Fornreg).

Syfte
Syftet med den arkeologiska kontrollen var att förhindra att gravhögen och
eventuella andra under mark dolda fornlämningar skadades.

Metod
I söder var delar av schaktningsytan redan schaktad när arkeologen
anlände till platsen, och där kontrollerades den framgrävda naturliga
markytan. I övrigt följdes den fortsatta schaktningen på plats. Den
schaktade ytan dokumenterades i skrift och genom fotografering. En
kontroll av att gravhögens placering, utbredning och beskrivning stämde
gjordes också. Inmätningen gjordes manuellt utifrån befintliga byggnader
och tomtgränser.

Resultat
Den schaktade ytan låg direkt väster om en befintlig byggnad och var ca
15x10 meter (NNV-SSO) och 0,3–0,4 meter djup. Överst var 0,2–0,3 meter
grästorv och matjord och därunder var den naturliga marken bestående av
lerig morän med upptill 0,2 meter stora rundade stenar och enstaka bitar
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murtegel nedtryckta i moränen. Norr om huset bestod den naturliga
marken av gråbeige lera. I den nordvästra delen av schaktytan kunde en
nedgrävning för avloppsledning iakttas. I övrigt kunde inga
nedgrävningar, andra anläggningar eller fynd iakttas inom ytan.
Vid en kontroll av gravhögen kunde konstateras att den låg ca 10 meter
längre åt väster mot vad inprickningen på kartan visade. I övrigt stämde
utbredning och den beskrivning som fanns i KMR.

Slutsatser
Inom den ca 15x10 meter stora och 0,3–0,4 meter djupa schaktytan kunde
inga anläggningar eller fynd iakttas. Däremot kunde det konstateras att
gravhögen L2000:3914 låg inprickad ca 10 meter för långt åt öster, varför en
ny inprickning i Fornreg gjordes. Inga ytterligare arkeologiska insatser är
nödvändiga för det aktuella arbetsföretaget. Framtida markingrepp i
närheten av gravhögen bör dock övervakas av arkeologisk expertis.

Sammanfattning
I april 2019 genomförde Dalarnas museum en arkeologisk kontroll i Isunda,
Mora kommun. Anledningen var att en fastighetsägare önskade göra en
tillbyggnad till en befintlig byggnad och att en gravhög var registrerad ca
20 meter söder om området som skulle schaktas för tillbyggnaden. Inom
den ca 15x10 meter stora och 0,3–0,4 meter djupa schaktytan kunde inga
anläggningar eller fynd iakttas. En ny inprickning av gravhögens läge
gjordes eftersom det kunde konstateras att den låg ca 10 meter fel. För det
aktuella arbetsföretaget behövs inga ytterligare arkeologiska insatser. Om
ytterligare markingrepp sker i närheten av gravhögen bör dock dessa göras
i samband med arkeologiska insatser.
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Dokumentationsmaterialet bestående av fältanteckningar, 7 digitala foton
samt shapefiler förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd tillvaratogs.
Bilagor

1. Översiktskarta skala 1:50 000
2. Planritning skala 1:200
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Bilaga 1. Översiktskarta med undersökningsområdet inom den blå cirkeln. Skala 1:50 000.
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Bilaga 2. Planritning över den schaktade ytan och gravhögens tidigare och nya inprickning på kartan
samt gravhögens ungefärliga utbredning. Skalan 1:200

