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Inledning
Under våren 2015 skulle Hedemora Energi AB gräva ned en elkabel i
Ytternora, Husby. Då grävningen skulle utföras i närheten av
slaggförekomsten Husby 6:1 beslutade Länsstyrelsen om arkeologisk
förundersökning i form av en schaktningsövervakning, dnr 431-12306-2014.
Anledningen till beslutet var att slaggförekomsten hade en osäker
avgränsning och dessutom låg inom riksintresseområde för
kulturmiljövården, W34. Schaktningsövervakningen utfördes av en arkeolog
från Dalarnas museum i mars 2015 och berörde en ca 120 m lång sträcka inom
fastigheten Ytternora 6:1.

Antikvarisk bakgrund
Området kring älven i Husby är riksintresse för kulturmiljövården, W34. I
området finns ett flertal gravfält, gravar och järnframställningsplatser som
visar att Husby varit en viktig bygd under järnåldern. Husby var också en
centralbygd under medeltiden, vilket Husby och Näs kungsgårdar vittnar om
(Olsson 1990). I Ytternora gjordes under 1870-talet ett spännande fynd av en
silverskatt bestående av minst elva hela och femton bitar av arabiska
silvermynt från 700-800 talen, Husby 335:1 ( DM 5251, 5476 och SHM 5221).
Då det yngsta myntet var från 899 har skatten möjligen lagts ned under
vikingatid (Serning 1966).
Den här berörda slaggförekomsten, Husby 6:1, var enligt FMIS ca 40x30 meter
stor och bestod av slagg av lågteknisk typ och sparsamt med rödbränd lera.
Området med slagg har begränsats utifrån den slagg som påträffats i
åkermarken vid fornminnesinventeringen 1990, men var känt redan på 1930talet, och det finns uppgifter om att slagg har bortförts från platsen. Ca 30
meter nordnordväst om Husby 6:1 fanns ytterligare en slaggförekomst, Husby
163:1.

Syfte
Syftet med schaktningsövervakningen var att närmare klargöra
fornlämningsförhållandena inom exploateringsområdet samt att eventuellt
göra en bättre avgränsning av slaggförekomsten Husby 6:1. Om anläggningar
eller kulturlager påträffades skulle dessa dokumenteras och därmed bidra till
en förbättrad kunskap kring lämningarna i området. Resultatet av
förundersökningen skulle också kunna bilda underlag för beräkning av
omfattning och kostnad för en eventuell arkeologisk undersökning.

Metod
Schaktet grävdes med hjälp av en grävmaskin. Hela schaktet inspekterades
och grävarbetet närmast slaggförekomsten övervakades av en arkeolog från
Dalarnas museum. Då det var tjäle i marken gick det inte att använda
planskopa, vilket gjorde att det var svårt att iaktta eventuella lämningar i plan.

Schaktet dokumenterades, fotograferades och mättes in manuellt utifrån
omgivande markstrukturer.

Resultat
Schaktet grävdes i åkerkanten ca 2 meter norr om ett dike. Schaktet var ca 120
meter långt (Ö-V), 0,5-0,6 meter brett och 0,9-1,0 meter djupt. Överst var ett
0,3-0,4 meter tjockt matjordslager. Under detta kom 0,4-0,5 meter brun silt och
i botten beige varvig lera. Enstaka 0,1-0,2 meter stora stenar framkom i
matjorden och silten. Inga iakttagelser av kulturlager eller anläggningar
kunde göras i schaktet.
En kontroll av avgränsningen för slaggförekomsten husby 6:1 gjordes. Ett 50tal 0,05-0,10 meter stora slaggbitar och enstaka ugnsväggsbitar bitar kunde
iakttas i den fläckvis snö- och istäckta åkermarken. Slaggen var gråsvart och
fluten och ugnsväggsbitarna rödbrända på ena sidan och glasaktigt
förslaggade på den andra.

Slutsatser och utvärdering
Inga iakttagelser av kulturlager eller anläggningar kunde göras i schaktet.
Avgränsningen för slaggförekomsten Husby 6:1 verkade stämma bra med de
iakttagelser som kunde göras av slagg och ugnsväggsbitar i åkermarken.
Slaggens och ugnsväggsbitarnas utseende tyder på att de sannolikt härrör från
förhistorisk järnframställning i blästerugn. Dalarnas museum bedömer att
inga ytterligare arkeologiska åtgärder är nödvändiga för det här aktuella
arbetsföretaget.

Sammanfattning
Under mars 2015 gjordes en arkeologisk förundersökning i form av
schaktningsövervakning på fastigheten Ytternora 6:1 i Husby, Hedemora
kommun. Anledningen till schaktningsövervakningen var att grävarbetet
utfördes inom riksintresseområde för kulturmiljövård och dessutom gick
schaktet tätt förbi en slaggförekomst med osäker utbredning, Husby 6:1. Inga
anläggningar eller kulturlager kunde iakttas i det ca 120 meter långa schaktet.
Utifrån de observationer som kunde göras i den fläckvis snötäckta
åkermarken verkade avgränsningen i FMIS för slaggförekomsten stämma bra.
De slagg- och ugnsväggsbitar som kunde iakttas tyder på att rör sig om
lämningar efter förhistoriskt blästbruk. Inga ytterligare arkeologiska insatser
är nödvändiga för det aktuella arbetsföretaget.
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Dokumentationsmaterialet bestående av 7 digitala foton, fältanteckningar och
en planskiss förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd tillvaratogs.
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1. Översiktskarta, skala 1:50 000
2. Karta med schaktet och fornlämning, skala 1:10 000

