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Inledning
En fastighetsägare önskade uppföra en carport på sin tomt i Vattnäs, Mora
kommun, se figur 1. Placeringen av den planerade carporten hamnade inom
norra delen av fornlämningen Mora 433:1, bestående av en så kallad
blästbrukslämning. Fornlämningen hade bara en ungefärlig avgränsning och
det beslutades därför att Dalarnas museum skulle utföra en arkeologisk
förundersökning. Beslutet togs av Länsstyrelsen Dalarna, dnr 431-777-2015,
och beställare var fastighetsägaren.

Antikvarisk bakgrund
Blästbrukslämningen Mora 433:1 bestod av spridda slaggfynd inom ett ca
45x40 meter stort område i det som tidigare var åkermark, nu tomtmark.
Slaggens utseende och påträffade ugnsväggsbitar tyder på att fynden härrör
från förhistorisk järnhantering. Ytterligare sex platser med slaggfynd finns i
närområdet.
1997 utförde Dalarnas museum två förundersökningar norr respektive öster
om det nu aktuella ytan, se figur 2. I de två schakten i norr påträffades
ingenting som kunde kopplas till förhistorisk järnframställning. I ett av de
elva schakten österut påträffades vad som tolkades som lämningar efter en
sentida smedja. Inte heller här kunde några spår av förhistorisk
järnframställning iakttas.

Syfte
Syftet med förundersökningen var att ta reda på om formlämningen berördes
av det aktuella arbetsföretaget. Resultatet av förundersökningen skulle också
ge underlag för fortsatt hantering av ärendet.

Metod
Inom en 7x7 meter stor yta grävdes matjorden skiktvis bort ned till den
naturliga marken. För grävarbetet användes en grävmaskin utrustad med
planskopa. Partier av schaktbotten och sidorna rensades för hand. Schaktet
mättes in manuellt utifrån intilliggande byggnader. Innehållet i schaktet i
beskrevs och fotograferades i plan och profil.

Resultat
Under den 0,2-0,3 meter tjocka matjorden var orangebeige sandig morän med
0,02-0,20 meter stora rundade stenar. Enstaka stenar var 0,2-0,3 meter stora.
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Moränen var mycket homogen och endast enstaka otydlig plogspår i nordsydlig riktning samt en grop efter ett nyligen flyttat träd kunde iakttas.

Slutsatser och utvärdering
Inga spår efter förhistorisk järnframställning kunde iakttas i den schaktade
ytan. Bedömningen gjordes att det inte heller var troligt att lämningar skulle
finnas norr eller öster om det nu aktuella ytan. Därför gjordes en ny
begränsning av fornlämningen genom att den nordöstra delen togs bort.
Likaså togs den västligaste delen av fornlämningens begränsning bort då den
till största delen låg under ett befintligt hus. Se figur 2 för den nya
begränsningen. Inga ytterligare arkeologiska insattser behövs för det här
aktuella arbetsföretaget.

Sammanfattning
I juni 2015 utförde Dalarnas museum en förundersökning på en tomt i
Vattnäs, Mora. Anledningen var att en planerad carport berörde en
fornlämning i form av en blästbrukslämning, Mora 433:1. Inom en 7x7 meter
stor yta schaktades matjorden bort ned till naturlig mark. Under den ca 0,3
meter tjocka matjorden var homogen morän med enstaka plogspår. Då inga
spår efter förhistorisk järnframställning kunde iakttas, ändrades utbredningen
på fornlämningen genom att den nordöstra delen togs bort.
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Bilagor
1. Översiktskarta, skala 1:10 000
2. Karta med schakt och fornlämning, skala 1:1 000
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Figur 1. Översiktskarta med undersökningsområdet inom den blå cirkeln. Skala 1:10 000.
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Figur 2. Området för Mora 433:1 markerat med rött och den nya begränsningen med lila.
Schakten från 1997 markerade med grönt respektive blått och schaktet från 2015 med gult.
Skala 1:1 000.

