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Sammanfattning
Två stenåldersboplatser RAÄ Gagnef 357:1 och RAÄ Leksand 327:1 skulle
ha schaktningsövervakats i samband med byte av kraftledningsstolpar.
Markarbetet utfördes dock utan arkeologisk medverkan och en besiktning
av platserna genomfördes således i efterhand. Förutom uppenbar skada på
fornlämningarna framkom även fyndmaterial i det uppgrävda materialet
runt stolparna.

Inledning
I samband med markarbeten för byte av stolpar för en kraftledning vid
gränsen mellan Gagnefs och Leksands kommun (bilaga 1) tilldelades
Dalarnas museum en arkeologisk undersökning, i form av
schaktningsövervakning av länsstyrelsen Dalarna år 2017, dnr 431-33332017, 431-3335-2017. Markarbetet inom aktuellt område var planerad att
genomföras under 2018, uppdragsgivare var Ellevio AB. Anledningen till
schaktningsövervakningen var att markarbetena skulle ske inom två
boplatsområden från stenåldern, RAÄ Gagnef 357:1 och RAÄ Leksand
327:1. En årlig kontakt togs med Ellevio AB både under år 2018, 2019 och
2020, trots att det åligger exploatören att meddela Dalarnas museum när
arbetet skall ske. Efter att Dalarnas museum tagit kontakt med Ellevio AB
under våren 2020 kom besked från Ellevio AB. Beskedet var att ett
missförstånd hade skett och att arbetet redan hade utförts utan arkeologisk
medverkan. Efter diskussion om ärendet med länsstyrelsen framkom att en
besiktning i fält var nödvändig.

Antikvarisk bakgrund
RAÄ Gagnef 357:1 numera benämnd som L2001:4137 i kulturmiljöregistret
(KMR) är en registrerad boplats utan synliga anläggningar ovan mark.
Dess utsträckning är okänd men dock minst ca 35x15 meter stor i N-S
riktning. Inom området har fynd av slagen vit och ljus kvarts påträffats,
varav flera med spår av bearbetning.
RAÄ Leksand 327:1 numera benämnd som L2001:9869 i
kulturmiljöregistret (KMR) är även det en registrerad boplats utan synliga
anläggningar ovan mark. Dess utsträckning är okänd men dock minst ca
50x20 meter stor i NNV-SSÖ riktning. Inom området har fynd av ett tiotal
avslag av både kvarts och grå porfyr påträffats. (bilaga 2).

Syfte och målsättning
Syftet med schaktningsövervakningen var att på ett vetenskapligt sätt
dokumentera fornlämningen i samband med att markarbetet skulle ske.
Eftersom markarbetena redan blivit utförda blev målsättningen att göra en
besiktning av de två fornlämningarna.

Metod och genomförande
En representant från Ellevios
underentreprenör Dalekovod följde
med vid fältbesöket och bidrog med
information gällande längd, bredd
och djup för det tidigare
genomförda markarbetet. De
aktuella områdena beskrevs i skrift
och fotograferades samt mättes in
med RTK-GPS. En enklare
granskning av det grävda området
gjordes för att se eventuell
förekomst av uppgrävt fyndmaterial
som exempelvis avslag.

Avslag är en benämning på
stenskärvor som tillkommit av
människohand. Avslag kan slås i
syfte att använda själva avslaget
som redskap, eller så tillkommer
de som restprodukt vid
tillverkning av andra typer av
redskap t.ex. yxtillverkning.
Avslag avskiljs från en kärna av
sten av t.ex. kvarts, flinta eller
porfyr.

Resultat
RAÄ Leksand L2001:9869
Boplatsen låg i utkanten av flack åkermark alldeles invid en slänt ned till
Österdalälven. Inom arbetsområdet noterades hjulspår och uppgrävt
jordmaterial, vilket bestod av finkornig brunbeige sand (figur 1). Vid
granskning av det uppgrävda materialet noterades enstaka förekomst av
skärvsten ca 0,1 meter i diameter och kolfragment. Därutöver påträffades
också fyndmaterial i form av tre avslag i kvarts och dalaporfyrtuff.
Enligt uppgift utfördes grävarbetet med hjälp av en grävmaskin utrustad
med planeringsskopa. Ett ca 2x2 meter stort område för två stolpar
schaktades ned till ett djup av ca 2,0 meter. Stagen till stolparna vilka var
totalt sex till antalet grävdes uppskattningsvis inom sex 0,5x0,5 stora
områden ned till ca 1,8 meters djup (bilaga 3).

Figur 1. Översikt över RAÄ Leksand L2001:9869 och arbetsområdet för de nya stolparna och stagen
för kraftledningen, i bildens nedre kant närmast vattnet. Från väst. Fotograf Jimmy A Karlqvist.

RAÄ Gagnef L2001:4137
Boplatsen låg i utkanten av flack åkermark alldeles invid en slänt ned till
Österdalälven. Inom arbetsområdet noterades hjulspår och uppgrävt
jordmaterial, vilket bestod av finkornig brunbeige sand (figur 2). Vid
granskning av det uppgrävda materialet noterades enstaka förekomst av
skärvsten ca 0,1–0,15 meter i diameter. Därutöver påträffades också
fyndmaterial i form av tre avslag av kvarts varav en med retusch samt två
möjliga avslag.
Enligt uppgift utfördes grävarbetet med hjälp av en grävmaskin utrustad
med planeringsskopa. Ett ca 2x2 meter stort område schaktades för två
stolpar ned till ett djup av ca 2,0 meter. Inga stag behövdes för dessa
stolpar (bilaga 4).

Figur 2. Översikt över RAÄ Gagnef L2001:4137 och arbetsområdet för de nya stolparna närmast
vattnet för kraftledningen. Från sydväst. Fotograf Jimmy A Karlqvist.

Slutsatser och utvärdering
Eftersom markarbetet kom att ske utan arkeologisk medverkan blir
konsekvensen att sannolikheten är stor att det kan ha funnits lämningar
och fynd i de delar som kom att grävas och återfyllas utan arkeologisk
medverkan.
Vid besiktningen av de två fornlämningsområdena ska man ha i åtanke att
detta skedde under en period när marken var torr och omrörd. Det innebär
att fyndmaterialet var svårt att urskilja samt att de inte påträffades in situ.
Möjligheten att det kan ha funnits fler fynd eller anläggningar inom
arbetsområdet än det som nu lokaliserades kan därför inte uteslutas.
Boplatsområdenas datering är osäker, men en datering till stenålderns
äldre del är inte otrolig utifrån SGU:s strandlinjedata samt tidigare
undersökta äldre stenåldersboplatser i närområdet (Carlsson & Lögdqvist
2006, Lindberg & Sandberg 2010, Wehlin 2014). Samtidigt kan inte
dateringar till yngre skeenden inom stenåldern uteslutas. En indikation på
ålder kan möjligtvis erhållas genom att studera avslagens slagteknik.
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Bilaga 1. Utdrag ur terrängkartan
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Bilaga 2. Utdrag ur fastighetskartan
med de aktuella fornlämningarna
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Bilaga 3. Utdrag ur fastighetskartan
med schakt och stag i svart. De
gröna trianglarna är vart fyndmaterial
påträffades. Det röda området är
fornlämning är RAÄ L2001:9869 (f.d.
Leksand 327:1. ) Skala 1:300
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Bilaga 4. Utdrag ur fastighetskartan
med det grävda området i svart. De
gröna trianglarna är vart fyndmaterial
påträffades. Det röda området är
fornlämning
är
RAÄ Gagnef
L2001:4137 (f.d. Gagnef 357:1. )
Skala 1:300

Bilaga 5

Nr Sakord Ämnesord Material

Teknik Vikt Antal Frag. FYND Beskrivning Anteckningar
g.
INM.
NR
1 Avslag Arkeologi Dalaporfyrtuff Slagen
7
1
1 327
2 Avslag Arkeologi Dalaporfyrtuff Slagen 1,6
1
1 328
3 Avslag Arkeologi Kvarts
Slagen 0,8
1
1 329
4 Avslag Arkeologi Kvarts
Slagen 3,8
1
1 338 Har lite
retusch
utmed en
sida.
Skrapegg?
5 Avslag Arkeologi Dalaporfyrtuff Slagen 6,7
1
1 339 Osäkert
Kasserad
avslag
6 Avslag Arkeologi Porfyr?
Slagen 13,2
1
1 340 Osäkert
Kasserad
avslag
7 Avslag Arkeologi Kvarts
Slagen 0,2
1
1 341
8 Avslag Arkeologi Kvarts
Slagen
7
1
1 342

