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Inledning
Mora kommun har för avsikt att detaljplanelägga större delen av fastigheterna
Noret 159:2 och 218:1, Mora socken och kommun för handel (figur 1). Den
tänkta exploateringen innebär ingrepp i fornlämning Mora 1698, 1699, 1709
och 1710, vilka består av fossila åkrar. Av den anledningen beslutade länsstyrelsen om en arkeologisk undersökning, dnr 431-10490-2016.
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Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan där undersökningsområdet norr om Färnäs by är markerat med
mörkblå polygon. Skala 1:25 000.
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Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan. Undersökningsområdet har markerats med mörkblå polygon. !
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Undersökningen genomfördes av arkeologer från Dalarnas museum i juni
2017. Sammanlagt togs fyra schakt upp, omfattade 57 kvadratmeter.

Kunskapsläge

!
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!
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Det aktuella området ligger mellan byarna Noret och Färnäs. Dessa byar liksom
andra i Siljansområdet hade ägor även i angränsade byar och vid storskiftet
på 1800-talet drogs därför gränserna
mellan dem tvärs över åkrar och inte i
!
(
!
(
naturliga skiljelinjer som annars var det vanliga. En studie av storskifteskartorna från 1840-talet visar att flera fägator mynnade ut i det aktuella området
innan skiftet.
Färnäs är en av Dalarnas största och mest ålderdomliga byar. Den täta
bebyggelsen har ett nätverk av gator samt ägogränser och överallt finns ålderdomliga inslag i form av timrade härbren och gårdar. Det äldsta belägget för
Färnäs i skriftliga källor är från år 1325 (DD13) och namnet Färnäs är gammalt
och ska sannolikt kopplas till byns läge på det flacka näset i Siljans norra del.
Det har också hållits ting i Färnäs (DD). Inom byns moderna gränser finns
flera fornlämningar registrerade i FMIS.
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Figur 3. Utsnitt ur storskifteskartan över Färnäs och Norets byar från 1840 (LMV U32-4:1, U3221:3). Undersökningsområdet har markerats med mörkblå polygon och de vid utredningen påträffade
lämningarna med rött. De lämningar som var aktuella vid denna undersökning har markerats med blått.
Storskifteskartorna är rektifierad mot fastighetskartan. Skala 1:8000.

De ligger i byns södra och östra delar. De flesta består av lämningar efter
järnframställning i form av slaggvarp och fynd av slagg, exempelvis Mora
60:1. Några av dessa tillsammans med ett pilspetsfynd visar att byn sannolikt
varit befolkad redan under järnåldern. I Färnäs finns också två registrerade
fångstgropar som enligt tradition skall ha varit för att fånga varg. I fornminnesregistret finns också två smideslämningar, Mora 44:1 och 45:1 samt lämningar
efter tegel- och träindustrier, ett härbre och fynd av en spansk hästsko och en
stenyxa. Det finns också två platser med tradition, en trefaldighetskälla kallad
Måängskällan, Mora 58:1, och lappargropen, Mora 61:1. Den senare utgöres
av en moränrygg där det enligt tradition tillfälligt skall ha bott samer. Norr
om det aktuella området finns ett område med stensträngar och odlingsytor,
Mora 359:1 (figur 2).
Innan den arkeologiska utredningen i Noret-Färnäs (Wehlin 2016), som
föranledde den aktuella undersökningen, har två arkeologiska insatser genomförts i Färnäs. Båda har skett i området ned mot Siljan. 1990 genomfördes
en förundersökning med anledning av en vägbyggnation vid Vålan. Vid
undersökningen påträffades slagg och rester från en blästa i sekundärt läge
(Sandberg 2010). I samband med villabebyggelse genomfördes en arkeologisk
utredning intill Bälterviken 2006, men inget av antikvariskt intresse påträffades (Carlsson & Lögdqvist 2006).

Utredningen 2016
Med anledning av att Mora kommun ville ta fram en detaljplan för handelsverksamheter i ett område direkt norr om Färnäs by genomförde Dalarnas
museum en arkeologisk utredning sommaren 2016.
Utredningen bestod av inventering, särskild dokumentation samt provgropsgrävning. Inventeringen resulterade i att 14 nya lämningar kunde registreras. Av dessa bedömdes sex som fornlämning och åtta som övrig kulturhistorisk lämning. De flesta lämningar fanns i områden med fossil åkermark
eller fossil åker. De flesta av dessa åkrar finns med på storskifteskartorna över
Färnäs och Noret från 1840 (figur 3). Med tanke på odlingsområdenas utseArkeologisk undersökning – Noret, Mora
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ende och periferära lägen tolkades de som uppodlade under sent 1700- eller
tidigt 1800-tal. De odlingsområden som inte fanns med på storskifteskartan
har sannolikt odlats upp efter 1800-talets mitt.
Centralt i utredningsområdet påträffades en tidigare okänd skjutbana. Den
fanns inte med på någon karta eller flygfoto över området. Konstruktionen
var relativt gedigen och åldern utifrån uppväxta träd på kulfånget visade att
den sannolikt var över femtio år gammal. Från boende i Färnäs berättades
också att den byggts av militärer. Sannolikt har den påträffade skjutbanan
uppförts för att upprätthålla och utbilda de internerade norska soldaterna,
vilket också de påträffade kulorna i kulfånget antyder.
Utredningsområdet låg i ett område där det fanns möjlighet för bevarade
äldre stenåldersboplatser. Ett antal provgropar undersöktes, men utan resultat.

Syfte
Syftet med undersökningen var att genom selektiva analyser, datera och dokumentera den historiska odlingen på de fossila åkrarna för att klargöra den
inbördes kronologin samt att ta reda på vad som odlats och när.

Metod
Då odlingsbäddar inte utgör ett lager i vanlig bemärkelse var profilstudier
av särskilt intresse vid undersökningen. Inom vardera undersökningsområden maskingrävdes ett långsmalt schakt, skiktvis ner till naturlig marknivå.
Schakten grävdes igenom de till lämningen hörande anläggningar såsom
hak, diken och röjningsrösen för att på så sätt fånga upp så många sammanhängande kontexter som möjligt. Schaktväggar och bottnar rensades av för
hand, fotograferades och beskrevs. Samtliga schakt mättes in med RTK-GPS
och profilritningar upprättades över de lämningar och lager som påträffades
i de olika schakten. Efter avslutad undersökning lades samtliga schakt igen.
Makrofossilprover för analys togs från fyra profiler. Proverna har analyserats av Jens Heimdahl, kvartärgeolog och arkeobotaniker vid Arkeologerna,
Statens historiska museer (bilaga 1).
Utifrån utredningsresultaten uppskattades och bedömdes de fossila åkermarkernas datering till 1800-talets första hälft. Denna period är ej optimal för
tagning av 14C-prov och eventuella prov skulle därför endast tas från äldre
kontexter eller anläggningar. Inga äldre anläggningar påträffades dock vid
undersökningen och därmed togs inga 14C-prover.

Resultat
Fyra schakt togs upp vid undersökningen. Schakt 1 placerades inom RAÄ
Mora 1699, schakt 2 placerades inom Mora 1698, schakt 3 inom Mora 1709
och schakt 4 inom Mora 1710 (figur 4, 7, 10 och 13).
Samtliga profiler uppvisade en liknande lagerföljd i odlingsytan: Överst
ett cirka 5-10 centimeter tjockt torvlager. Under torven fanns odlingslagret
bestående av sandig matjord, 5–20 centimeter tjockt. Direkt under odlingslagret fanns den naturliga moränen.
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Figur 4. Fossil åker Mora 1699 med schakt och profil markerat Figur 5. Schakt 1. Foto från väst, David Fahlberg.
(figur 6). Skala 1:1000.

Schakt 1

Schaktet lades i odlingsytans nordöstra del och grävdes från naturlig mark
utanför och genom ett röjningsröse in i åkern (figur 4). Det långsmala schaktet
var 7,8 meter långt, 1,8 meter brett och mellan 0,3 och 0,9 meter djupt. Från
odlingslagret togs ett miljöprov för makrofossilanalys (figur 5-6).
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Figur 6. Profil mot söder i schakt 1. Skala 1:40.
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Figur 7. Fossil åker Mora 1698 med schakt och profil markerat
(figur 9). Skala 1:1000.

Figur 8. Schakt 2. Foto från sydväst, Joakim Wehlin.

Schakt 2

Schaktet lades i odlingsytans östra del och grävdes från naturlig mark utanför
och genom ett röjningsröse in i åkern (figur 7). Det långsmala schaktet var 8,7
meter långt, 1,9 meter brett och mellan 0,3 och 0,7 meter djupt. En kraftkabel
skar igenom schaktet. Från odlingslagret togs ett miljöprov för makrofossilanalys (figur 8-9).
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Figur 9. Profil mot sydost i schakt 2. Skala 1:40.
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Schakt 3

F

Schaktet lades i odlingsytans
södra del och grävdes från naturlig mark utanför och genom
ett röjningsröse in i åkern (figur
10). Det långsmala schaktet var
8 meter långt, 1,7 meter brett
och mellan 0,35 och 0,65 meter
djupt. Från odlingslagret togs ett
miljöprov för makrofossilanalys
(figur 11-12).
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Figur 10. Fossil åker Mora 1709 med schakt och profil
markerat (figur 12). Skala 1:1000.

Figur 11. Schakt 3. Foto från sydväst, David Fahlberg.
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Figur 12. Profil mot öster i schakt 3. Skala 1:40.
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Schakt 4

Schaktet lades i odlingsytans östra del och grävdes
från naturlig mark utanför
och genom ett röjningsröse in i åkern (figur 13)
Det långsmala schaktet
var 7,3 meter långt, 1,7
meter brett och mellan
0,3 och 0,5 meter djupt.
Från odlingslagret togs ett
miljöprov för makrofossilanalys (figur 14-15).
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Figur 13. Fossil åker Mora 1710 med schakt och profil markerat
(figur 15). Skala 1:1000.

Figur 14. Schakt 4. Foto från väst, David Fahlberg.
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Figur 15. Profil mot söder i schakt 4. Skala 1:40.
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Makrofossilanalys
De fyra analyserade jordproverna togs i samma kontexttyp och hade ett
likartat innehåll. Samtliga prover var rika på träkol, övervägande från gran,
samt fragment av kvistar, grankottefjäll och barr. Innehållet av denna typ av
material är typisk för äldre odlingsjordar (bilaga 1).
Anledningen till det relativt höga kolinnehållet bero på att jord som tas
upp som jordbruksmark röjts från äldre vegetation som delvis bränts. I några
fall var träkolet inte fullständigt förkolnat, något som är typiskt för träkol som
inte är äldre än ett par århundraden.
Flera av proverna innehöll också förkolnade fragment av örter och gräs,
vilket förmodligen inte är rester av röjningsbränningen. Av hushållsavfall
fanns endast ett litet tegelfragment i jordproverna, vilket skvallrar om att
odlingen snarare verkar ha utgjorts av åkerbruk än mer intensivt gödslad
hushållsnära odling av kålgårdstyp.

Tolkning
Vid utredningen 2016 tolkades de påträffade odlingsområdena utifrån deras
utseende och periferära lägen som uppodlade under sent 1700- eller tidigt
1800-tal (Wehlin 2016). Resultatet från den aktuella undersökningen kunde
ytterliga belägga denna tolkning då inget påträffades som skulle indikera att
de var äldre. Av den anledningen genomfördes inte någon 14C-analys. Den
inbördes kronologin har därför inte kunnat fastställas mer ingående än vad
kartanalysen från utredningen kom fram till.
För att nå klarhet i vad som odlats på de aktuella ytorna analyserades
ett miljöprov från respektive odlingslager, dvs. fyra prover. Proverna hade
likartade innehåll och är typiska för äldre odlingsjordar. Resultatet från analysen tyder på att den odling som skett på de aktuella ytorna har utgjorts av
åkerbruk snarare än mer intensivt gödslad hushållsnära odling. Det skulle
exempelvis kunna röra sig om potatisåkrar.

Sammanfattning
Mora kommun har för avsikt att detaljplanelägga större delen av fastigheterna
Noret 159:2 och 218:1, Mora socken och kommun, för handel. Den tänkta
exploateringen innebär ingrepp i ett antal fornlämningar i form av fossila
åkrar. Av den anledningen genomförde arkeologer från Dalarnas museum
en undersökning i juni 2017. Sammanlagt togs fyra schakt upp, omfattade 57
kvadratmeter.
De aktuella odlingsytorna tolkades utifrån undersökningen och äldre
kartmaterial som uppodlade under sent 1700- eller tidigt 1800-tal. Ett antal
jordprover analyserades för att nå klarhet i vad som odlats på de aktuella
ytorna. Resultatet tyder på att den odling som skett på de aktuella ytorna har
utgjorts av åkerbruk snarare än mer intensivt gödslad hushållsnära odling.
Det skulle exempelvis kunna röra sig om potatisåkrar.
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Bilaga 1

Makroskopisk analys

Teknisk rapport

Jens Heimdahl, Arkeologerna SHMM 201711-20

Bakgrund och syfte

Under den arkeologiska undersökningen av
agrara lämningar vid Färnäs, Mora-Noret
(projnr. 1639), 2017, togs fyra jordprover för
analys av makroskopiskt innehåll med fokus på
växtrester. De undersökta lämningarna utgörs
av odlingshorisonter som brukats senast under
1800-talet. Syftet med analysen är att utröna
vilka spår av jordbruket som finns bevarad i
jorden.

Metod och källkritik

Provtagningen genomfördes av arkeologerna
under utgrävningen och innehöll torrvolymer
om ca 1-2,5 liter jord per prov. Proverna floterades enligt metod beskriven av Wasylikowa
(1986) i en minsta siktstorlek om 0,25 mm maskvidd. Identifieringen av det floterade materialet
skedde under ett stereomikroskop med 7-100
gångers förstoring. Den makroskopiska analysen har främst behandlat växtmakrofossil (som
inte är ved eller träkol), men även puppor, smältor, ben m.m. har eftersökts och kvantifierats.
Samtliga prover innehöll rikliga spår av nutida förnamaterial i form av levande rottrådar,
växt- och djurdelar, daggmaskkokonger, samt
levande djur. Det är tydligt att den provtagna
jorden utgör en del av en ännu aktiva biologisk

horisont där organiskt material kontinuerligt
har omlagrats till nutid. Endast det förkolnade
materialet kan med någon säkerhet sägas utgöra
tillhöra spår efter det tidigare bruket av platsen,
och därför har endast detta medtagits i analysen.

Analysresultat

I bifogade resultattabell har material som
kvantifierats enligt en grov relativ skala om
1-3 punkter, där 1 punkt innebär förekomst
av enstaka (ca 1-5) fragment i hela provet. 2
punkter innebär att materialet är vanligt – att
det i stort sett hittas i alla genomletningar av
de subsamplingar som görs. 3 punkter innebär
att materialet är så vanligt att de tillhör de dominerande materialen i provet och man hittar
det var man än tittar.

Diskussion

Eftersom de fyra proverna kommer från samma
kontexttyp, och har ett likartat innehåll, diskuteras de här tillsammans.
Samtliga prover är rika på träkol, övervägande från gran, samt fragment av kvistar, och
grankottefjäll och barr. Innehållet av denna typ
av material är typisk för äldre odlingsjordar och
koncentrationen av kolfragment av fraktionen
1-10 mm generellt är högre än för jord som inte
brukats, även om dessa också ofta innehåller
spår av naturliga skogsbränder. Anledningen
till detta är att jord som tas upp som jordbruksmark röjts från äldre vegetation genom uttag
av timmer och bränning av kvarvarande ris
(kvistar, barr och kottar), varpå nedplöjningen i

Mora-Noret 1639
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jorden skyddad kolet från ytterligare fragmentering. Vid naturliga skogsbränder tenderar
kvistar, barr och kottar att bli mer fullständigt
förbrända, vilket leder till att denna typ av material är ovanligare (Heimdahl 2015).
I några fall är träkolet inte fullständigt förkolnat, oförkolnade delar av veden kvarstår, något
som är typiskt för träkol som inte är äldre än ett
par århundraden.
Flera av proverna (2-4) innehåller också
förkolnade fragment av örter och gräs, vilket
förmodligen inte är rester av röjningsbränningen. Liknande material kan tillföras jorden i
samband med svedning med efterföljande plöjning av en trädesåker. Förkolnat örtmaterial är
ömtåligt och bevaras sällan om den inte skyddas
av nedplöjning eller övertäckning.
Ett av proven (3) innehöll också ett rödbränt
lerfragment som antagligen kommer från tegel.
Detta är det enda fragment som hittats i proverna som kan räknas som knutet till hushållsmiljö. Förhållandet med inga/enstaka fragment
av hushållsavfall i odlingsjorden säger något om
typen av odling, som i detta fall snarare verkar
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ha utgjorts av åkerbruk än mer intensivt gödslad
hushållsnära odling av kålgårdstyp. Den senare
jordförbättrades vanligen med köksavfall och
spisaska, vilket lämnade spår av sådant avfall
i jorden.
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