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Inledning
Inför kommande ombyggnation av väg 297 mellan Tandö och Bu har
Dalarnas museum genomfört en förundersökning av en del av lämningen
L1998:6583 (bytomt/gårdstomt), i Risätra, Malung-Sälens kommun,
Dalarnas län, se bilaga 1. Beslut om förundersökningen togs av
Länsstyrelsen Dalarnas län, dnr 431-5728-2020 och beställare var
Trafikverket. Förundersökningen genomfördes 2020-06-11.
Tomten är begränsad efter storskifteskartan. Vid arkeologisk utredning
2015 (dnr 431-7705-2013) kunde kulturpåverkad mark konstateras i den
sydvästliga delen som ligger inom den nya vägsträckningen (Bennström &
Carlsson 2015).

Bakgrund
Den aktuella lämningen (L1998:6583) är belägen söder om Risätra. Den är
registrerad som en bytomt/gårdstomt. Vid arkeologisk utredning 2015
kunde man vid sökschaktningen konstatera kulturpåverkad mark i den
sydöstligaste delen som ligger inom den nya vägsträckningen (Bennström
& Carlsson 2015:27f). Tomten är begränsad efter storskifteskartan, se bilaga
3.
Undersökningsområdet var ca 2000 m2 stor och utgörs av odlingsmark och
tomtmark. Det västra hörnet av den aktuella lämningen berörs av
exploateringen och utgör ca 200 m2 av undersökningsområdet, se bilaga 2.
Ett dike rinner i nordväst-sydligöstlig riktning genom området och ansluter
till en bäck som rinner i öst-väst. Terrängen sluttar från söder till norr och
den norra delen utgörs till stor del av sankmark. Inom vissa delar tränger
vatten upp i ytan.

Syfte
Syftet med förundersökningen var att fastställa och dokumentera
fornlämningens karaktär, datering, utbredning och komplexitet samt ta
tillvara eventuella fornfynd. Resultatet ska användas som beslutsunderlag
av Länsstyrelsen inför prövning om tillstånd till ingrepp i fornlämning
samt kunna användas i företagarens planering.

Metod
Fältarbetet skedde i form av sökschaktning med grävmaskin. Sökschakten
placerades så att den registrerade lämningen kunde avgränsas inom
undersökningsområdet. Övriga delar av området sökschaktades också med
syfte att avgränsa eventuella lämningar.

Resultat
Sammanlagt sju schakt grävdes vid förundersökningen. Schakten var
mellan 4 – 10 meter långa och 1,6 – 3 meter breda. Schakt 3 togs upp som
en sammanhängande yta och var ca 18 x 1,7 – 4,3 meter stort. Schaktens
djup var mellan 0,3 – 0,7 meter. I flera av schakten (S1, S2, S3, S6, S7)
påträffades stora mängder sten som låg direkt under grästorven. Stenarna
var rundade i storleken 0,1 – 0,3 meter och låg över och i matjorden. Stenen
verkar inte tillhöra den naturliga marken, utan bör vara dittransporterad. I
schakt 1, 2 och 4 påträffades ett torvlager, upp till 0,7 meter tjockt.
Vid utredningen påträffades ett kulturpåverkat lager i
förundersökningsområdets östra del. I schakt 3 påträffades samma lager.
Lagret (A1) var ca 0,10 – 0,15 meter djupt och består av humös jord med
inslag av ljus silt och sot/kol, samt fragment av bränd lera. Inga fynd och
ingen slagg noterades. I schaktets norra ände påträffades två flata stenar
som såg bearbetade ut. De låg nedtryckta i den naturliga moränen/silten.
Det fanns inga indikationer på att det skulle vara syllstenar tillhörande en
byggnad. Nordväst om undersökningsområdet ligger en stenbalksbro,
möjligtvis kan stenarna vara rester efter anläggandet av denna.

Slutsatser och utvärdering
På storskifteskartan från 1851 (akt U26-33:1) kan man se att de delar som
ligger inom undersökningsområdet utgörs av åker- och ängsmark. Det dike
som korsar undersökningsområdet finns också med på samma karta, vilket
indikerar att området varit sankt även då.
Efter förundersökningen gör vi bedömningen att ingen vidare arkeologisk
åtgärd är nödvändig. Då lagret A1 inte verkar innehålla några fynd eller
t.ex. makrofossil skulle ytterligare undersökning troligtvis inte kunna ge
mer information. I dagsläget är det svårt att avgöra vad lagret haft för
funktion. Det tycks inte röra sig om ett tramplager eller rest av en
bebyggelselämning. Däremot skulle det kunna vara resultatet av att man
har bränt av området för att skapa odlingsbar mark. Eventuellt kan
ytterligare kartstudier ge en indikation.

Sammanfattning
Dalarnas museum har genomfört en arkeologisk förundersökning av en del
av lämningen L1998:6583 (bytomt/gårdstomt). Ett lager påträffades i ett av
schakten som låg inom lämningen. Inga spår av fynd eller slagg

identifierades. Lagret tolkades som ett resultat av att man velat bereda
jordbruksmark. Ingen vidare arkeologisk åtgärd är nödvändig.
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Bilaga 1: Utsnitt ur terrängkartan med förundersökningsområdet markerat med
rött i den blå cirkeln. Skala 1:50 000.
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Bilaga 2: Utsnitt ur fastighetskartan med schakt och framkomna
anläggningarna markerade. Skala 1:600.
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Bilaga 3: Storskifteskartan från 1851. Den aktuella lämningen (L1998:6583)
markerat med rött, förundersökningsområdet markerat med blått,
förundersökningsschakten markerat med svart. Skala 1:2000.

Schakt.nr
1

Längd (m)
6

Bredd (m)
4,3

Djup (m)
0,30 - 0,45

Lagerföljd
Grästorv och torvjord: 0,3 m - minst 0,45 m

2

4

3

0,30 - 0,60

I Ö kanten 0,25 m matjord med mycket
småsten, i botten beige silt m mycket sten och
islag av ljusgrå silt. I V kanten 0,3 m tjock
torvjord.

3

17,5

1,7 - 4,3

0,30 -

0,2 m: grästorv och stenig matjord.

4

3,9

1,7

0,7

0,10 m: grästorv
0,6 m: torvlager. Rest av en trädstam m grenar.
Botten: ljus lera m runda stenar, 0,1 – 0,3 m
stora.

5

9,8

1,6

0,35 - 0,45

6

5

1,7

0,6

0,1 m: grästorv
0,15 m: matjord
0,1 – 0,15 m: torvblandad beige/vit silt. Enstaka
kolstänk.
0,1 m: grästorv
0,3 m: stenblandad matjord.
Botten: ljus beige/brun silt. Enstaka torvfläckar.

7

3,4

1,7

0,45 - 0,50

Bilaga 4: Schakttabell

0,10 m: grästorv
0,3 m: stenig silt.
Botten: ljus beige silt

Anläggning

Övrigt
I Ö mycket sten i botten.
Rundade 0,1 - 0,2 m stora stenar
som ligger i ljusgrå lera/silt. I V
tre 0,4 - 0,7 m stora stenar i
torven

A1: hummöst
kulturlager m
inslag av ljus
silt, kol/sot
och fragment
av bränd lera

I NV kulturlager (A1). Utmed S
kanten, stora mängder sten i
storleken 0,1 - 0,3 m. I NO ett
intill 0,15 meter tjockt torvlager,
därunder beige stenig morän.

I norra halvan av schaktet: ingen
torv, ren gul silt i botten. Enstaka
runda stenar i botten.

