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Sammanfattning
Dalarnas museum genomförde i juni 2021 en förundersökning inom en
del av fastigheten Nusnäs 226:2, cirka 5 kilometer sydost om Nusnäs i
Mora kommun, Dalarna. Förundersökningen utgjordes av
sökschaktsgrävning med utgångspunkt från den registrerade
blästbrukslämningen L2000:4233. Totalt 13 sökschakt grävdes inom
fastigheten. Inget av antikvariskt intresse påträffades.

Inledning
I juni 2021 genomförde Dalarnas museum en förundersökning inom
fastigheten Nusnäs 226:2 vid Skejsnäs cirka 12 kilometer utanför Mora,
Dalarna (bilaga 1 och 2). Den berörda lämningen utgjordes av en
blästbrukslämning i form av ett eventuellt slaggvarp, L2000:4233.
Anledningen till förundersökningen var att en privatperson planerar att
stycka av tomten och färdigställa nya tomter för nybyggnation. Beslut
om förundersökningen togs av Länsstyrelsen i Dalarnas län (dnr 431926-2021) och beställaren var Bo Arvidsson.

Bakgrund
Undersökningsområdet var beläget intill Skäjsnäsudden cirka 12
kilometer sydost om Mora och utgjordes av skogsmark i form av gallrad
barrskog bevuxen med ljung, mossa och bärris. Marken bestod framför
allt av fin sand som övergick i grus/morän i öster där terrängen stiger
något.
Förundersökningen omfattade delar av fastigheten Nusnäs 226:2,
belägen i Skäjsnäs cirka 1,4 mil sydost om centrala Mora, längs Siljans
östra strand. Området som skulle sökschaktas var cirka 100 x 80 meter
stort. Den aktuella fastigheten ligger 80 meter nordnordost om
insjögravfältet L2000:4335. Den berörda lämningen utgörs av en
blästbrukslämning (L2000:4233) i form av slaggförekomst i markytan
inom ett svåravgränsat område. Slaggen var 0,02–0,1 meter stor, gråsvart
dels lätt fluten, dels trögt fluten samt mestadels tung.
Skäjsnäset är en udde i Siljan med en svagt bågformad grus/sandrygg. Där finns ett ovanligt stort insjögravfält (L2000:4335,
L2019:1294) från järnåldern med anknytning till lågteknisk
järnframställning. Det består av 35 välbyggda och tätt liggande, runda
stensättningar. Skäjsnäset är av riksintresse för kulturmiljövården (K73
Skäjsnäset) för sin unika fornlämningsmiljö.
Ungefär 20 meter öster om gravfältet finns en eventuell fångstgrop, 5
meter i diameter och 0,4 meter djup (L2000:5218). Öster och norr om väg
70 finns det bland annat områden med skogsbrukslämningar,
kolningsanläggningar, husgrunder och färdvägar (L1998:3839,
L1998:3882, L1998:4697, L1998:6576, L2000:5465 med flera). Söder om
Skäjsnäset längs stranden finns det en blästbrukslämning (L2000:4234).

Syfte och metod
Syftet med förundersökningen var att fastställa, avgränsa och
dokumentera fornlämningen och resultaten ska kunna användas i
företagarens planering.
Fastigheten är ca 8000 m2 stor, men en viss del av ytan som är
bebyggd undantogs. Ytan som var aktuell för sökschaktning var ca 3000
m2. Sökschaktningen skedde med grävmaskin utrustad med planskopa.
De första schakten grävdes med utgångspunkt från den registerade
lämningen L2000:4233. Matjorden/torven togs bort skiktvis ned till
naturlig mark. Schaktens innehåll beskrevs och de mättes in med RTK.

Resultat
Sammanlagt 13 sökschakt grävdes, totalt ca 106 m2 (bilaga 4). Schakten
var 3 - 6 meter långa, 1,5 – 1,8 meter breda och 0,3 – 0,5 meter djupa.
Stratigrafin var mer eller mindre densamma i samtliga schakt: 0,05
meter förna/torv och 0,25 – 0,35 meter beige/brun fin sand eller grusig
sand. Inget av antikvariskt intresse påträffades i något av schakten.

Slutsatser och utvärdering
Samtliga schakt innehöll endast naturlig sand/grusig sand. Inga
anläggningar, kulturlager eller slaggförekomster noterades. Den
registrerade lämningen L2000:4233 kunde inte identifieras och med det
inte heller avgränsas. Då man vid inventeringstillfället tolkat det som ett
utplanat slaggvarp är det möjligt att det skett aktiviteter på platsen i
modern tid som gjort att varpet har förstörts och försvunnit. Med tanke
på att varken enstaka slagg, kol eller något annat noterades i schakten är
det är också möjligt att slaggen som noterades är ditförd från någon
annan plats och därmed inte representerar ett slaggvarp som legat på
platsen. Dalarnas museum anser inte att några ytterligare arkeologiska
åtgärder behövs.

Referenser
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Dokumentationsmaterialet förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd
tillvaratogs.
Bilagor
Bilaga 1. Karta över Dalarnas län med Skejsnäs utmärkt.
Bilaga 2. Utdrag ur Terrängkartan med undersökningsområdet
utritat.
Bilaga 3. Utdrag ur Fastighetskartan med lämningar från KMR och
undersökningsområdet utritat.
Bilaga 4. Utdrag ur undersökningsområdet med sökschakten
utritade.
Bilaga 5. Foto över undersökningsområdet.
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Bilaga 1. Karta över Dalarnas län. Skäjsnäs markerat med rött.
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Bilaga 2. Utsnitt ur Terrängkartan. Undersökningsområdet är markerat med en blå cirkel. Skala 1:100 000.
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Bilaga 3. Utsnitt ur Fastighetskartan. Lämningar från KMR markerade med rött och fastigheten Nusnäs
226:2, där förundersökningen genomfördes, utritad med svart linje. Skala 1:5000.
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Bilaga 4. Utsnitt ur Fastighetskartan. Sökschakten utritade med blått, den röda punkten markerar den aktuella
lämningen, L2000:4233. Den streckade linjen inom fastigheten markerar den tänkta avstyckningen. Skala 1:800.

Bilaga 5. Foto över undersökningsområdet. Det röd/orangea dräneringsröret är beläget ungefär där
punkten för L2000:4233 ligger. Fotat från söder.

