Arkeologisk förundersökning

SUNDBORNSBYN 15:9
Inför uppförande av flerbostadshus inom bytomt L2000:7463 i
Sundborns socken, Falu kommun, Dalarnas län
2020

Arkivrapport dnr 122/19
David Fahlberg

© Lantmäteriet I2018/00142
Dalarnas museum, Falun, 2020

Inledning
Vintern 2019 genomförde Dalarnas museum en arkeologisk
förundersökning inom fornlämning L2000:7463 (bytomt/gårdstomt) på
fastigheten Sundbornsbyn 15:9 i centrala Sundborn i Falu kommun,
Dalarnas län (bilaga 2-3 och 5). Anledningen till förundersökningen var att
Kopparstaden i planerar att bygga fyra nya flerbostadshus i det aktuella
området vilket medför markarbeten för grundläggning av plattor samt
V/A-ledningar.
Undersökningen genomfördes enligt beslut från länsstyrelsen Dalarna
(dnr 431-7389-2019) och målgrupp för undersökningen var främst
Länsstyrelsen och Kopparstaden AB.

Antikvarisk bakgrund
I närheten av det aktuella undersökningsområdet (UO) har det endast
gjorts två arkeologiska förunderundersökningar tidigare. Dessa har dock
legat betydligt närmare ån och i huvudsak berört lämningar efter
hyttverksamhet vilken har varit omfattande utmed Sundbornsån. UO
ligger utmed gamla landsvägen mot Falun och vägen mot kyrkan. På en
karta från 1702 är UO beläget mellan gårdslägen i Sundborns by och
Kattbacken och på laga skifteskartan från 1945 utgörs området av
åkermark.
Det som främst kan förväntas inom aktuellt UO är bebyggelselämningar
från historisk tid. Det finns dock förhistoriska lämningar i närområdet i
form av stensättningar och fynd av stenålderskaraktär.

Syfte
Förundersökningens syfte är att ge Länsstyrelsen ett beslutsunderlag inför
prövning om tillstånd till ingrepp i fornlämning. Förundersökningen ska
fastställa och dokumentera fornlämningens karaktär, datering och
komplexitet. Resultaten ska kunna användas av undersökare för att
bedöma och beräkna omfattningen av en arkeologisk undersökning.
Resultaten ska också kunna användas i företagarens planering

Metod och genomförande
Förundersökningen genomfördes i form av sökschaktsgrävning i långsmala
schaktremsor, omkring 20 meter långa, vilka förlades på så sätt att mesta
möjliga yta täcktes in. Vid förundersökningar är praxis att som minst 10%
av UO undersöks för att kunna fastställa och avgränsa eventuella
lämningar. Längst i SÖ finns en elstation och en ca 20x20 meter stor
grusbelagd yta vilken nedprioriterades (bilaga 3).
Grävningen av schakten utfördes av en grävmaskin utrustad med
planeringsskopa. Schakten fotograferades och dokumenterades
övergripande gällande stratigrafiska förhållanden, schaktdjup. Påträffade
anläggningar och kulturlager rensades och undersöktes för hand samt

dokumenterades. Inmätningen av schakt och anläggningar gjordes med
RTK.

Resultat och slutsatser
Vid undersökningen grävdes 15 schakt om totalt ca 480 m2, motsvarande ca
12% av UO. Den största delen av området består av öppen åkermark men
omkring 20-30 meter från V räknat är delvis glest bevuxet med träd och
buskar. (bilaga 5 och 7)
Överst fanns över hela ytan, förutom tjock grästorv, ett lager med
matjord av varierande tjocklek, som mest omkring 0,3 meter tjockt. Underst
fanns ett naturligt förekommande lager av beige till grå lera. Vid
undersökningen framkom endast en diffus äldre lämning A1 som kunde
tidsställas till troligen 1700-tal eller tidigt 1800-tal. Lämningen bestod av ett
mörkfärgat kulturlager ovan den naturliga lermarken. I och i anslutning till
kulturlagret fanns fyra stolphål 0,12-0,18 m i diameter stora. Tre som
bildade en någorlunda rät linje ca 2,5 meter i N-S riktning samt ett som
fanns något förskjutet åt V. Lämningen avgränsades till ca 20 m2 genom två
schakt och undersöktes ned till naturlig mark utan att närmare kunna
funktionsbestämmas (bilaga 4 och 6). I kulturlagret fanns krossat tegel,
spik, glas och andra byggnadsdetaljer samt en skärva av yngre rödgods
med dekor som talar för en datering till 1700-talet eller tidigt 1800-tal.
I V var marken som lägst och därför blöt (bilaga 7). Mot botten av
schaktet fanns där ett kompakt torvlager som mest 0,1 meter tjockt.
Området har säkert varit vattensjukt även längre tillbaka i tiden varför
vattnet avletts från den lägsta punkten genom ett numera igenväxt men
synligt dike som löpte i N-S riktning mellan Sundbornsvägen och
Skuggarvsvägen. Längre åt Ö fanns i ett ca 300 m2 stort område, äldre NVSÖ- och NÖ-SV-gående plogfåror i den naturliga leran vilket talar för att
endast denna del av ytan varit uppodlad (bilaga 8). Eventuellt har området
varit uppdelat i betesmark och odlingsmark.
Längst i Ö fanns också en tilltagande inblandning av hyttslagg i
matjorden vilket talar för att denna del varit mer frekvent besökt av
människor i äldre tid än de våtare partierna åt V. Denna del ligger också
närmare hyttorna invid Sundbornsån. I övrigt fanns inga spår av äldre
lämningar eller bruk förutom enstaka förekomster av keramik, småskrot
och slagg i matjorden. Inga fynd tillvaratogs vid förundersökningen.
Sammantaget förordas inga ytterligare arkeologiska insatser inom det
aktuella UO.
De enskilda schakten beskrivs närmare i bilaga 1.
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Bilaga 1 – Schaktbeskrivningar
Schakt 1
Höjd: 122,7-122,9 m.ö.h.
Storlek: ca 12,5x1,3 meter.
Djup: 0,3-0,5 meter.
Lager: 0,1 meter grästorv
0,2 meter brun sandig matjord
0,1 meter skiktad torv
0,05 meter naturlig gråbeige-varvig lera
Schakt 2
Höjd: 122,9-123,2 m.ö.h.
Storlek: 18,5x1,3-3,8 meter.
Djup: 0,35-0,4 meter.
Lager: 0,1 meter grästorv
0,2 meter brun sandig matjord
0,1 meter skiktad torv
0,05 meter naturlig gråbeige-varvig lera
Innehåll: A1
Schakt 3
Höjd: 122,9-123,0 m.ö.h.
Storlek: 18x1,35 meter.
Djup: 0,35-0,4 meter.
Lager: 0,1 meter grästorv
0,15 meter brun homogen matjord
0,05 meter naturlig gråbeige-varvig lera
Innehåll: A1
Schakt 4
Höjd: 122,9-123,0 m.ö.h.
Storlek: 22,5x1,35 meter.
Djup: 0,3 meter.
Lager: 0,1 meter grästorv
0,15 meter brun homogen matjord
0,02 meter svart torvlager
0,03 meter naturlig gråbeige-varvig lera
Schakt 5
Höjd: 122,9-123,2 m.ö.h.
Storlek: 21x1,35 meter.
Djup: 0,3-0,4 meter.
Lager: 0,1 meter grästorv
0,15 meter brun homogen matjord

0,02 meter svart torvlager, finns endast ca 5 meter i V
0,03 meter naturlig gråbeige-varvig lera
Innehåll: Tegel i matjordslagret i den Ö delen, samt en ca 1 meter djup
recent nedgrävning i botten.
Schakt 6
Höjd: 123,0-123,3 m.ö.h.
Storlek: 21,5x1,35 meter.
Djup: 0,3 meter.
Lager: 0,1 meter grästorv
0,15 meter brun homogen matjord
0,02 meter svart torvlager, finns endast ca 7 meter i V
0,03-0,05 meter naturlig gråbeige-varvig lera
Schakt 7
Höjd: 123,0 m.ö.h.
Storlek: 12x1,35 meter.
Djup: 0,3-0,4 meter.
Lager: 0,1 meter grästorv
0,15 meter brun homogen matjord
0,3-0,1 meter svart torvlager
0,05 meter naturlig gråbeige-varvig lera
Schakt 8
Höjd: 123,3-123,9 m.ö.h.
Storlek: 30,5x1,35 meter.
Djup: 0,35 meter.
Lager längst i Ö: 0,05 meter grästorv
0,25 meter brun homogen matjord
0,05 meter naturlig gråbeige-varvig lera
Lager längst i V: 0,05 meter grästorv
0,27 meter brun homogen matjord
0,03 meter svart torvlager
0,05 meter naturlig gråbeige-varvig lera
Innehåll: Recent dike i N-S riktning omkring 9 meter från V. Ca 0,35 meter
brett och 0,1 meter djupt i botten leran. I den Ö delen av schaktet fanns en
del kopparslagg och lite järnskrot i matjordslagret
Schakt 9
Höjd: 123,1 -123,6 m.ö.h.
Storlek: 32x1,35 meter.
Djup: 0,4-0,6 meter.
Lager längst i Ö: 0,05 meter grästorv
0,25 meter brun homogen matjord
0,05 meter naturlig gråbeige-varvig lera
Lager längst i V: 0,05 meter grästorv

0,27 meter brun homogen matjord
0,03 meter svart torvlager
0,05 meter naturlig gråbeige-varvig lera
Innehåll: Recent dike i N-S riktning omkring 9 meter från V. Ca 0,35 meter
brett och 0,1 meter djupt i botten leran. I den Ö delen av schaktet fanns
mycket kopparslagg i matjordslagret.
Schakt 10
Höjd: 123,3-123,7 m.ö.h.
Storlek: 29x1,35 meter.
Djup: 0,4-0,6 meter.
Djup: 0,35 meter.
Lager: 0,05 meter grästorv
0,25 meter brun homogen matjord
0,05 meter naturlig gråbeige-varvig lera
Innehåll: Tunn lins av torv finns i omkring 2 meter från V. I den Ö delen av
schaktet fanns mycket kopparslagg samt två fragment av yngre rödgods i
matjordslagret. Plogspår i bottenleran längst i Ö.
Schakt 11
Höjd: 123,5-123,9 m.ö.h.
Storlek: 24,5x1,3 meter.
Djup: 0,35-0,4 meter.
Lager: 0,05 meter grästorv
0,25 meter brun homogen matjord
0,5 meter naturlig gråbeige-varvig lera.
Innehåll: mycket kopparslagg i matjordslagret, mest i Ö. I Ö halvan av
schaktet hittades fragment av yngre rödgods, fönsterglas och ett
kritpipsskaft i matjorden. Plogspår i bottenleran i Ö halvan .
Schakt 12
Höjd: 123,5-123,9 m.ö.h.
Storlek: 26x1,3 meter.
Djup: 0,35-0,4 meter.
Lager: 0,05 meter grästorv
0,25 meter brun homogen matjord
0,5 meter naturlig gråbeige-varvig lera.
Innehåll: mycket kopparslagg i matjordslagret, mest i Ö. Plogspår i
bottenleran i Ö halvan.
Schakt 13
Höjd: 123,2-123,9 m.ö.h.
Storlek: 35,5x1,3 meter.
Djup: 0,35-0,4 meter.
Lager: 0,05 meter grästorv
0,25 meter brun homogen matjord

0,5 meter naturlig gråbeige-varvig lera.
Innehåll: Kopparslagg i matjordslagret i Ö halvan. Plogspår i bottenleran i
Ö halvan.
Schakt 14
Höjd: 123,5-123,8 m.ö.h.
Storlek: 35,5x1,3 meter.
Djup: 0,25 meter.
Lager: 0,05 meter grästorv
0,2 meter brun homogen matjord
0,1 meter naturlig gråbeige-varvig lera.
Innehåll: Kopparslagg i matjordslagret. Plogspår i bottenleran i Ö halvan.
Schakt 15
Höjd: 123,8-124,0 m.ö.h.
Storlek: 17x1,3 meter.
Djup: 0,3 meter.
Lager: 0,05 meter grästorv
0,2 meter brun homogen matjord
0,1 meter naturlig gråbeige-varvig lera.
Innehåll: Kopparslagg i matjordslagret. Plogspår i bottenleran. Recent
nedgrävning i Ö-V riktning centralt i schaktet, 0,8 meter bred och 0,15
meter djup.
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Bilaga 2: Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsområdet inringat. Skala 1:15 000
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Bilaga 3: Schakt- och lägesplan. Skala 1:600
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Bilaga 4: Plan över A1 inom schakt 2 i N och Schakt 3 i S. Skala 1:50

A1- Stolphål
A1- Kulturlager

Bilaga 5. UO från V. Området fortsätter även åt V (bakåt i bild) med blötare
trädbeväxt mark. Foto: Greger Bennström.

Bilaga 6. Lämning A1 i schakt 2. Kulturlagret är delvis bortrensat men
synligt som mörkfärgning i den naturliga leran. Stolphålen fanns till V i
bild men gick inte att fotografera på grund av vattentillflödet i schaktet.
Foto från S: David Fahlberg.

Bilaga 7. Schakt 1 i den V delen av UO. Foto från N: David Fahlberg.

Bilaga 8. Plogfåror i bottenleran i schakt 14 i den NV delen av UO. Foto
från V: David Fahlberg.

