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Sammanfattning
Säter kommun planerar en utbyggnad av Stora Skedvi skola i Stora Skedvi socken, Säters
kommun, Dalarnas län. Länsstyrelsen i Dalarna har därför beslutat att en arkeologisk
utredning, skall utföras. Fältarbetet utfördes under juni 2015 av ArcMontana, som ingår i
konsultgruppen Landskapsarkeologerna.
Det aktuella utredningsområdet är beläget ca 7 km NNÖ om Säter stad och utgörs av den
mark som kommer tas i anspråk för utbyggnad av Stora Skedvi skola med parkeringsplatser
och ny gång/cykelväg. Utredningsområdet utgörs av tre undersökningsytor om sammanlagt ca
5000 m2.
Syftet med utredningen var att fastställa förekomsten av eventuella hittills okända
fornlämningar i utredningsområdet. Utredningen skall också utgöra ett fullgott
planeringsunderlag för Länsstyrelsens fortsatta hantering av ärendet och Säters kommuns
fortsatta planering.
Inför maskinschaktningen gjordes en okulär granskning av utredningsområdet. Även
markytor närmast utanför granskades, med syfte att se om ytfunna fynd inom åkerytorna
skulle kunna indikera eventuella boplatser eller annan mänsklig aktivitet. Under schaktningen
med maskin togs 23 schakt om sammanlagt ca 400 m2 upp.
Vid utredningen tillvaratogs fyra fynd, varav två tyder på att området i anslutning till den
planerade skolutbyggnaden varit använd under såväl stenålder som järnålder. Dessutom
påträffades en anläggning av trä, bestående av plank och/eller slanor. I anslutning till
träkonstruktionen påträffades också ett järnfragment samt 4 spikar/nitar. Dess funktion är i
nuläget oklar, men karaktären är sådan att den bör registreras i FMIS som bevakningsobjekt.
Prover av trä togs för analys och när resultat föreligger kommer detta redovisas i separat
rapport som appendix till denna.
Den nu utförda arkeologiska utredningen steg 2 bedöms uppfylla syftet och ge en tillförlitlig
bild av den faktiska fornminnesstrukturen i utredningsområdet. Utredningen har genomförts
med en hög ambitionsnivå som innebär att ytterligare fornminnen inte bedöms påträffas, även
om något enstaka lösfynd i matjorden aldrig kan uteslutas.
Vår bedömning är att ytterligare antikvariska åtgärder kan komma att behövas i anslutning till
träkonstruktionen i schakt B5 och B6. Dessutom bör mot bakgrund av i denna utredning
gjorda iakttagelser och omgivande fornlämningsbild antikvariska åtgärder vidtas, om
ytterligare ytor kommer att tas i anspråk i åkermarken utanför de tre utredningsytor som nu
utretts arkeologiskt.
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Inledning
Uppdraget
Säters kommun planerar att utveckla området intill Stora Skedvi skola (Stora Skedvi socken,
Säters kommun, Dalarnas län) och i första skedet uppföra en ny skolbyggnad.
Kulturlandskapet kring exploateringsområdet innehåller arkeologiskt och kulturhistoriskt
intressanta lämningar. Länsstyrelsen Dalarna, genom kontaktperson Sigrid Tuvall, har därför
beslutat att en arkeologisk utredning steg 2 ska utföras för att fastställa om fornlämningar
berörs i samband med arbetsföretaget (2015-06-15).
Fältarbetet utfördes under juni 2015 av ArcMontana som ingår i konsultgruppen
Landskapsarkeologerna.
Projektledare, fynd- och rapportansvarig var Ola Nilsson som också utförde fältarbetet. Lena
Berg Nilsson var GIS-ansvarig och deltog i rapportarbetet. Inmätning i fält skedde genom
Säters kommuns försorg av Stefan Spånberg. Extern underkonsult för schaktning med maskin
var KJ Bygg AB genom Patrik Johansson och Andreas Jonsson.

Figur 1. Orienteringskarta med Dalarnas län samt Säter markerat. Utredningsområdet är
markerat med röd stjärna. Karta: Lena Berg Nilsson 2015.
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Figur 2. Översiktskarta med utredningsområdet markerat med röd stjärna NNÖ om Säter stad.
Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2015.

Utredningsområdet
Det aktuella utredningsområdet är beläget ca 7 km NNÖ om Säter stad, se figur 2, intill Stora
Skedvi skola. Skolområdet ligger centralt i byn och angränsar i väster mot Stora Skedvi
kyrka. Den nu aktuella exploateringsytan är 7660 m2 varav 4980 m2 skulle utredas
arkeologiskt (Länsstyrelsen Dalarna 2015-06-02). Utredningsområdet var uppdelat på tre
undersökningsytor, se figur 3. Dessa utredningsytor kom att justeras något under fältarbetets
gång (se figur 4 samt under rubriken Metod nedan) och kom att omfatta drygt 5000 m2.

Syfte och målgrupp
Syftet med utredningen var att klargöra om fornlämningar eller övriga kulturhistoriska
lämningar förekommer inom exploateringsområdet.
Målgruppen för utredningen var Länsstyrelsen och Säters kommun. Utredningsresultatet ska
bilda ett underlag för eventuellt fortsatta arkeologiska åtgärders inriktning och omfattning
inom de utpekade undersökningsytorna.
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Figur 3. De ursprungliga tre utredningsytorna markerade med röd skraffering. Dessa ytor justerades något
under fältarbetet i samråd med Länsstyrelsen, jfr figur 4. Kartunderlag: Fastighetskartan. Kartbearbetning:
Lena Berg Nilsson 2015.

Metod
Inför fältarbetet genomgicks data i Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesregister
(FMIS), Skogsstyrelsens databas ”Skogens pärlor” och yngre och äldre kartor över området i
Lantmäteriets digitala arkiv, kontroll av eventuellt fyndmaterial vid Statens Historiska
Museum i Stockholm, kontroll av bebyggelse- och naturnamn vid Ortnamnsregistret, f.d.
Ortnamnsarkivet i Uppsala (www.sofi.se) samt relevant litteratur och rapporter över tidigare
arkeologiska undersökningar i närområdet.
Inledningsvis, i samband med uppstart av fältarbetet, genomfördes en översiktlig
ytinventering av de tre områdena och ytorna närmast runt omkring dessa. Vid genomförande
av fältarbetet var ursprungsplanen att undersöka det västra undersökningsområdet (område C)
mer intensivt och de två östra undersökningsområdena mer extensivt. I samband med
besiktning av platsen före undersökningens start, samt i samband med utsättning av
utredningsområdena A-C, konstaterades att område C var kraftigt påverkat av recenta
grävningar. Dels inom befintligt skolområde, dels utanför detta i åkermarken, där flera
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vattenledningar samt elledningar konstaterades vara nedgrävda. Denna utredningsyta
justerades därför något i förhållande till den planerade undersökningsytan i samråd med
Länsstyrelsen. Inom utredningsytorna A-C togs sammanlagt upp 23 schakt om ca 400 m2 upp.
Vid schaktningen användes en traktorgrävare, Volvo EW 160C med 1,2 m bred planskopa.
Matjorden grävdes bort till underliggande alv som uteslutande bestod av mjäla. Mindre
djupgrävningar har förekommit i enstaka schakt för att säkerställa att inga överlagringar
förekommer. Schakt, anläggningar och fynd mättes in med DGPS, beskrevs och
fotodokumenterades.
Fynd som framkom vid schaktningen bedömdes fortlöpande och slutlig gallring av dessa
skedde i samband med rapportarbetet. Fyra fynd tillvaratogs. (Se vidare under rubriken
Resultat sid 12).
Under fältarbetet, efter schaktning, skedde en preliminär muntlig redogörelse av
undersökningens resultatet för Länsstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden i Säters
kommun. I samband med den muntliga föredragningen för Länsstyrelsen beslöts att Anl. 1
översiktligt skulle dokumenteras i plan samt ett urval prover för vedartsbestämning och
eventuell datering skulle tas av trämaterialet.
Riksantikvarieämbetets rapportblankett för redovisning av utförd arkeologisk undersökning
har använts för preliminär redovisning av undersökningsresultatet till såväl Länsstyrelse som
till FMIS (Nilsson 2015-06-30).
Rapportens utformning följer i princip Riksantikvarieämbetets riktlinjer för arkeologiska
rapporter Vägledning för tillämpning av KML, Uppdragsarkeologi avsnitt 8, Rapportering
och dokumentationsmaterial (www.raa.se/app/uploads/2012/06/Rapportering-ochdokumentationsmaterial.pdf), dock med anpassningar efter utredningens art och de krav som
uppställts i Länsstyrelsen Dalarnas uppdragsbeskrivning (2015-06-02). Fotolista och
fotodokumentation har levererats till Länsstyrelsen Dalarna på CD.
När rapport från konservering och resultat av analys av tillvarataget trä föreligger kommer
detta redovisas i separat rapport som appendix till denna.

Fornlämningsmiljö
Kulturlandskapet kring exploateringsområdet är kulturhistoriskt och fornlämningsmässigt
mycket intressant. Väster om undersökningsområdet och skolan är Stora Skedvi kyrka, med
anor från 1200-talet, belägen på ett mindre höjd utanför Dalälven. Detta ger den en
framträdande roll i landskapet, väl synlig från såväl Dalälven som landsvägen mot Torsång
samt över det öppna landskap som sträcker sig längs med Dalälven, jfr figur 2 och 3.
Inom utredningsområdet finns inga kända registrerade fornlämningar men i dess omedelbara
närhet finns flera by/gårdstomter (RAÄ Stora Skedvi 188:1, 189:1 och 403:1-2), två
järnframställningsplatser (RAÄ Stora Skedvi, 251:1 och 390:1), en uppgift om en
järnframställningsplats (RAÄ Stora Skedvi 248:1) samt flera fyndplatser som sammantaget
tyder på bosättning under såväl stenålder som bronsålder (RAÄ Stora Skedvi 372:1, 373:1,
374:1 samt 427:1) registrerade i FMIS, se figur 4.
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Utifrån den kända fornlämningsbilden i utredningsområdets närhet samt läget nära den
medeltida kyrkan och kyrkbyn bedömdes sannolikheten för att tidigare ej kända
fornlämningar kan finnas inom utredningsområdet som stor.

Figur 4. Området kring Stora Skedvi skola med utredningsområdets tre slutliga utredningsytor
samt tidigare registrerade fornminnen markerade. Kartunderlag: Fastighetskartan samt FMIS.
Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2015.

Naturgeografiska förutsättningar
Utredningsområdet består av mot söder, svagt sluttande jordbruksmark samt tomtmark inom
befintlig skolgård och idrottsplats. Marken inom skolgården är delvis gräsbevuxen och en
grusad gång- och cykelväg i nordsydlig sträckning delar av området. Området domineras av
kvartära bildningar som mjäla, och i lägre liggande partier mot Dalälven utanför
utredningsområdet, förekommer även älvsand. Naturligt förekommande sten saknas i princip i
utredningsområdet. Höjden över havet är ca 105-110 meter och utredningsområdet är därmed
beläget under högsta kustlinjen som här ligger ca 200 meter över havet (Lundqvist &
Hjelmqvist 1941)
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Antikvarisk bakgrund
Dalarnas län fornminnesinventerades för den ekonomiska kartan av Riksantikvarieämbetet
mellan 1963-1994. Förstagångsinventeringen i länet genomfördes under åren 1963-1976 samt
1986 och 1989, medan revideringsinventeringen skedde under åren 1986, 1989-1994. Skedvi
socken revideringsinventerades 1990 och 1991. Förstagångsinventeringen genomfördes med
en hög kvalitet, delvis beroende på att den skedde relativt sent, flertalet idag kända gravar,
gravfält och järnframställningsplatser registrerades redan då. Under revideringsinventeringen
inriktades arbetet mot berghistoriska lämningar, äldre åkermarker samt bebyggelselämningar
från historisk tid. (Jensen 1997:88ff).
Inga kända lämningar inom eller i anlutning till utredningsområdet finns registrerade i
Skogsstyrelsens projekt Skog & Historia.
Dalarnas museum har tidigare genomfört ett fåtal undersökningar i närområdet. Av betydelse
för denna undersökning är en arkeologisk schaktövervakning vid en schaktning genom Lanna
bytomt (RAÄ Stora Skedvi 189:1) ca 600 m söder om utredningsområdet. (Jfr figur 4).
Schaktövervakningen genomfördes då Gatukontoret i Säters kommun schaktade för en ny
vattenledning som kom att beröra Landas gamla bytomt. I schaktet framkom tre stora
nedgrävningar med okänd funktion, två källare samt sju stolphål. Av stolphålsfyllningarna att
döma kan stolphålen vara av varierande ålder, varav några förhistoriska. Två av stolphålen
daterades till folkvandringstig/vendeltid samt en stor nedgrävning till högmedeltid. Källarnas
ålder är svårbestämbar då inget daterande påträffades i dem (Lögdqvist 2004).
Historiska kartor i form av äldre lantmäteriakter från 1600-, 1700-, och 1800-talen samt även
generalstabskartor och ekonomiska kartor från 1900-talet, sökbara via ”Historiska kartor” på
lantmäteriets hemsida (www.lantmateriet.se) har studerats översiktligt med inriktning på om
speciella objekt förr funnits i, eller i nära anslutning till, det berörda utredningsområdet. Flera
äldre lantmäteriakter finns över Kyrkbyn vid Stora Skedvi kyrka (se under Referenser).
Noterbart är att på de två äldre kartorna, en avritning från 1652 samt en karta från 1725 (U451:1 resp. U45-1:4), finns endast två gårdslägen markerade i anslutning till kyrkan, nämligen
Prost- och Kapellansboställena, medan tio och elva gårdsställen är angivna för Landa på dessa
kartor. En förtätning av bebyggelsen kring kyrkan förefaller av de historiska kartorna att döma.
vara skönjbar i samband med upprättandet av storskifteskartan under 1810-talet (20-ssk-60,
U45-40:2).
Den generalstabskarta som berör utredningsområdet innehåller ingen relevant information
avseende utredningsytorna. Inte heller den ekonomiska kartan (12G 9a Fäggeby) som berör
utredningsområdet, innehåller några objekt av särskilt intresse för den arkeologiska
utredningen.
Även Ortnamnsregistret, f.d. Ortnamnsarkivet i Uppsala (www.sofi.se) har excerperats, men
inga uppgifter som bedöms relevanta för utredningen framkom.
Inga för utredningen relevanta uppgifter framkom genom kontroll av fyndmaterial via Statens
Historiska Museums söktjänst.
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Figur 5. Kartöverlägg med detalj ur Lantmäteriakt, storskifte för Kyrkobyn från 1817 (U45-40:2),
från Länsstyrelsen Dalarna.

Inte heller framkom för utredningen relevanta uppgifter i övrig excerperad litteratur som helt
eller delvis behandlar Stora Skedvi socken (t.ex. Hyenstrand & Ronsten 1972, Hyenstrand
1976 och Eriksson 2000).

Resultat
Vid den inledande ytinventeringen framkom recent tegel, porslin, glas, enstaka små stycken av
rödgods med piplerglasyr. Dessutom framkom spridd slagg såväl efter blästbruk, som efter
smide och masugnsdrift. Dessa fynd var till stor del koncentrerade till åkern inom vilka
undersökningsytorna A och B var belägna. Åkern där undersökningsyta C var beläget, gjordes
inga sådana iakttagelser.
Under utredningens grävdes 23 schakt om sammanlagt drygt 400 m2 inom de tre
undersökningsytorna (A-C, se figur 6) med maskin. Beskrivningar av schakten och
schaktplaner framgår av Bilaga 1.
Vid schaktningen framkom en rad fynd i matjorden eller i övergången mellan denna och
underliggande mjäla samt en anläggning (Anl. 1). Detta fyndmaterial var i allt väsentligt av
samma karaktär som det material som hade iakttagits i samband ytinventeringen. Då det i
huvudsak var sentida eller recent (från 1800- eller 1900-talen) och inte kunde kopplas till vare
sig lager eller anläggningar har fynden fortlöpande gallrats under fält- och rapportarbete.
Slutligen tillvaratogs fyra fynd, F1, F2, F5 och F7, se nedan samt Bilaga 3.
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Figur 6. Schaktplan. För mer detaljerade planer, se Bilaga 1. Underlagskarta: Fastighetskartan.
Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2015.

I schakt A9 påträffades i södra delen, i matjordens understa del mot den underliggande sterila
mjälan, fem fynd, F1-F4 samt F8, som mättes in och initialt tillvaratogs. I samband med
rapportbearbetningen gallrades tre av dessa ut - F3, F4 och F7. De tillvaratagna fynden F1
(skrapa av kvarts) och F2 (slagg efter blästbruk) får ses som indikatorer på aktiviteter i
närområdet från såväl förhistorisk tid som medeltid.
I schakt B1 framkom i övergången mellan matjorden och den sterila underliggande mjälan,
resterna efter litet kopparkärl F5, se omslagsbild samt figur VI, bestående av två återstående
plåtar samt en ca 6 cm lång metalltråd som troligen fungerat som hank till kärlet. Tillsammans
med kärlresterna påträffades även ett 10-tal mindre stycken av glas, > 1,5 cm, grön, handblåst.
I schakt B5 och B6 påträffades en träkonstruktion, Anl. 1, av oklar funktion och ålder, se figur
7 samt Bilaga 1 och 2. Anläggningen består av flera träplank? och slanor lagda i närmast
östvästlig riktning och synlig i båda schakten. Anläggningen fortsätter av allt att döma åt såväl
öster som väster utanför utredningsytan. Den sammanlagda längden kan uppskattas till minst 5
meter och dess kvarvarande bredd varierar mellan 0,1-0,4 meter. Tjockleken på träresterna
varierar mellan 0,05-0,2 m och under dessa framkommer den sterila mjälan. I schakt B6 och i
direkt anslutning till träresterna påträffades ett böjt järnfragment samt fyra spikar/nitar. Det
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kunde inte av dessas lägen avgöras om järnfragmentet, spikar/nitar och träresterna ingått i
samma konstruktion. Träresterna är mycket sköra och anläggningen har sannolikt successivt
brutits ned under lång tid av det pågående jordbruket. Träresterna kan utgöra rester efter en
träskodd ränna eller en träskoning och har anmälts till FMIS med obj.nr ON 2015:13, se tabell
II. Dess ålder är oklar, men att döma av de järnföremål som påträffades i direkt anslutning, är
anläggningen inte äldre än järnålder. I samråd med Länsstyrelsen beslöts att genomföra en
enkel plandokumentation samt ta prover (P1, P3-P5) på träresterna för att möjliggöra analys av
trädslag och om möjligt ålder och därefter återfylla schaktet.

Figur 7. Anl. 1, schakt B6, översikt av träresterna i samband med framrensningen. Foto: Ola Nilsson 2015.

Resultatet från utredningen visar samstämmighet med den fornlämningsbild som är känd i
området. Undersökningens resultat visar på att det i närområdet kan finnas såväl okända
järnframställningsplatser som boplatsytor från förhistorisk tid.

Tolkning
Utredningsområdet är beläget i ett område rikt på fornlämningar från stenålder till medeltid. De
lösfynd, framför allt kvartsskrapan och slaggen efter blästbruket, som påträffades i schakt A9
speglar denna bild, dock utan att anläggningar som kan kopplas till dessa tidperioder
påträffades inom utredningsytorna. Den anläggning som påträffades, Anl. 1 i schakten B5 och
B6 är i nuläget svårtolkad. De trärester som är lagda tvärs den flacka sluttningen i närmast
östvästlig utsträckning skulle kunna utgöra rester efter en träskodd ränna eller utgöra en
skoning av oklar funktion. Lokalen är i väntan på analysresultat anmäld till FMIS som
bevakningsobjekt, då den antikvariska statusen är avhängig dateringen.
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Utvärdering
Den nu utförda arkeologiska utredningen bedöms uppfylla syftet och ge en tillförlitlig bild av
den faktiska fornminnesstrukturen i utredningsområdet. Utredningen har genomförts med en
hög ambitionsnivå som innebär att ytterligare fornminnen inte bedöms påträffas inom de tre
utredningsytorna, även om enstaka lösfynd i matjorden aldrig kan uteslutas.
Utredningens resultat innebär att frågan om fornlämningar förekommer i utredningsområdet i
huvudsak har besvarats, dock är fornlämningsstatus på Anl. 1, ON 2015:13, fortfarande oklar.
Boplatser eller andra fornlämningar från förhistorisk eller historisk tid kan dock uteslutas
inom utredningsområdet.
Utifrån utredningens metoder och resultat, torde denna rapport utgöra ett fullgott underlag för
såväl länsstyrelsens som Säters kommuns fortsatta hantering av ärendet och planering av
skolutbyggnaden.

Förslag till ytterligare antikvariska åtgärder
Vår bedömning är att ytterligare antikvariska åtgärder kan komma att behövas i anslutning till
träkonstruktionen i schakt B5 och B6, beroende av analysresultatet.
Mot bakgrund av i denna utredning gjorda iakttagelser och omgivande fornlämningsbild bör
antikvariska åtgärder vidtas, om ytterligare ytor kommer att tas i anspråk i åkermarken utanför
de tre utredningsytor som nu utretts arkeologiskt.
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Bilaga 1. Schaktbeskrivningar

Figur I. Schaktplan. För detaljerade schaktplaner se figur II – IV nedan. Underlagskarta: Fasighetskartan.
Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2015.
Tabell I. Beskrivningar över upptagna schakt under utredningen.
Område Schakt

Beskrivning

Mått och
riktning

A

1

A

2

Matjord 0,2 m tj,
överlagrande mjäla.
Matjord 0,2-0,3 m tj,
överlagrande mjäla.

12x1,2 m.
(NÖ-SV)
15x1,2 m
(NÖ-SV)

A

3

A

4

A

5

A

6

A

7

A

8

A

9

Matjord 0,2-0.3 m tj,
överlagrande mjäla.
Matjord 0,2-0,3 m tj,
överlagrande mjäla.
Matjord 0,2-0,3 m tj,
överlagrande mjäla
Matjord 0,2-0,3 m tj,
överlagrande mjäla.
Matjord 0,2-0,3 m tj,
överlagrande mjäla.
Matjord 0,2-0,3 m tj,
överlagrande mjäla.
Matjord 0,25-0,4 m tj,
överlagrande mjäla.

16,6x1,2 m
(NÖ-SV)
19x1,2 m
(NÖ-SV)
22,2x1,2 m
(NÖ-SV)
31x1,2 m
(NÖ-SV)
30x1,2 m
(NÖ-SV)
29x1,2 m
(NÖ-SV)
29,5x1,2
(NÖ-SV)
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Prov

Fynd och anläggningar

Spridd röjningskol i schaktets mellersta
del.
.
F1-4, F8 i matjord närmast
underliggande mjäla. F1 (skrapa av

B

1

Matjord 0,2-0,3 m tj,
överlagrande mjäla.
Matjord 0,2-0,3 m tj,
överlagrande mjäla.
Matjord 0,2-0,3 m tj,
överlagrande mjäla.
Matjord 0,2 m tj,
överlagrande mjäla.
Matjord 0,4 m tj,
överlagrande mjäla.

10,5x1,2 m
(NNÖ-SSV)
11,3x1,2 m
(NNÖ-SSV)
15,5x1,2 m
(NNV-SSÖ)
7,9x1,2 m
(NNV-SSÖ))
13,2x1,2 m
(NNV-SSÖ)

B

2

B

3

B

4

B

5

B

6

4

Matjord 0,4 m tj,
överlagrande mjäla.
Matjord 0,2 m tj,
överlagrande mjäla.
Matjord 0,-0,3 m tj,
överlagrande mjäla.
Matjord 0,2-0,4 m tj,
överlagrande mjäla.
Matjord 0,2-0,3 m tj,
överlagrande mjäla.
Matjord 0,2-0,35 m dj,
överlagrande mjäla.
Matjord 0,2-0,3 m tj,
överlagrande mjäla.
Ej beskrivet, vattenledning

5

Ej beskrivet, elledning.

5,7x1,2 m
(NNV-SSÖ)
9x1,2 m
(NNV-SSÖ)
19,7x1,2 m
(NNÖ-SSV)
11,4x1,2 m
(NNÖ-SSV)
17x1,2 m
(NÖ-SV)
34,2x1,2 m
(N-S)
24,1x1,2 m
(NNV-SSÖ)
8,8x1,2 m
(VNV-ÖSÖ)
6,5x1,2 m
(VNV-ÖSÖ)

B

7

B

8

B

9

C

1

C

2

C

3

C
C

kvarts) och F2 (slagg efter blästbruk)
tillvarataget, återstående fynd gallrade.
F5 (rest av kopparkärl)

P1, P3

F7 (fragment och spik/nitar av järn) och
Anl. 1 (träkonstruktion av oklar ålder
och funktion)

P4, P5

Två äldre diken övertvärar schaktet.
Recent störning i SÖ delen
(vattenledning)
Ej fullständigt grävd, recent störning,
vattenledning.
Ej fullständigt grävd, recent störning, av
ej markerad elkabel.

Figur II. Schaktplan över område A, skala 1:1000. Kartunderlag: Fastighetskartan.
Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2015.
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Figur III. Schaktplan över område B, skala 1:1000. Kartunderlag: Fastighetskartan.
Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2015.

Figur IV. Schaktplan över område C, skala 1:1000. Kartunderlag: Fastighetskartan.
Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2015.
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Bilaga 2. Anläggningsbeskrivning

Figur V. Planritning över Anl. 1 (ON 2015:13). Jfr figur III för läge inom utredningsområdet. Renritning: Lena Berg
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Nilsson 2015.
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Tabell II. Fornminneslokal som anmälts till FMIS.
RAÄ-nr/Obj. id

Lämningstyp

Antikvarisk bedömning

Beskrivning

ON 2015:13

Övrigt

Bevakningsobjekt

Träskoning eller träklädd ränna,
minst 5 m l, 0,1-0,4 m br, intill 0,05
m tj. (VNV-ÖSÖ). Under matjord, i
underliggande mjäla, påträffades
trärester, av plank och/eller slanor, I
anslutning till V delen påträffades ett
järnfragment samt 4 spik/nitar.

Bilaga 2 sid 3

Bilaga 3. Fynd
Tabell III. Fyndlista.
Nr
F1
F2
F3
F4
F5a

Art
Skrapa
Slagg
Utgår
Utgår
Kärl

F5b
F6
F7
F8

Flaska?
Ten?, 4 spikar/nitar
Utgår

Mått
40x34x11 mm.
45x35x32 mm.

Vikt
16 g
51 g

Material
Kvarts

Övrigt

56x45x0,5mm resp
54x40x0,5 mm
Hank 55 mm l, 1
mm diam
5-19 mm st

7 resp
8g

Koppar

Två mindre plåtar, med vulstig profil
med hank av metalltråd

7g

Glas

41-225 mm l

252 g

Järn

Handblåst grönt glas
Motsvarar Anl. 1
Påträffade i direktanslutning till Anl.1

Slagg efter blästbruk

Figur VI. F5, plåtar av koppar och hank med pålödda fästen. Foto: Ola Nilsson 2015

Figur VII. F7, det järnfragment och de spik/nitar som påträffades i direkt anslutning till Anl. 1, schakt B6.
Foto: Ola Nilsson 2015
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Stora Skedvi skola

Säters kommun planerar en utbyggnad av Stora Skedvi skola i Stora Skedvi socken,
Säters kommun, Dalarnas län. Länsstyrelsen i Dalarna har därför beslutat att en
arkeologisk utredning, steg 2 skall utföras. Fältarbetet genomfördes under juni 2015 av
ArcMontana, som ingår i konsultgruppen Landskapsarkeologerna.
Vid utredningen påträffades fynd som pekar på möjlig bosättning under stenåldern
samt järnframställning i utredningsområdets närhet. Dessutom påträffades en
anläggning av trä, bestående av plank och/eller slanor, med i nuläget oklar funktion
och ålder. Prover av trä togs för analys och när resultat föreligger kommer detta
redovisas i separat rapport som appendix till denna.
Bedömingen är att ytterligare antikvariska åtgärder kan behövas i anslutning till
träkonstruktionen, Anl. 1, beroende på analyssvar. Vidare bör antikvariska åtgärder
övervägas om ytor i anslutning till nu utrett område planeras att exploateras.

