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Inledning
Med anledning av att Borlänge Energi avsåg att schakta för VA-ledning samt
eventuellt för el- och optokabel från Ornäs till Solåkern fick Dalarnas museum
i uppdrag att utföra en arkeologisk förundersökning i enlighet med länsstyrelsens beslut (dnr 431-8245-08) på fastigheten Ornäs kvarn 1:2 i Torsångs
socken (figur 1).
Det planerade arbetsföretaget berörde fornlämning nr 2, vilket utgörs av
Ornäs medeltida hytta och förundersökningen utfördes under två dagar i
oktober 2008.
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Figur 1. Utdrag ur
fastighetskartan med det aktuella området inringat. Skala 1:50 000.
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Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan och FMIS. Undersökningsområdet i fornlämning Torsång 2 är
markerat med ett svart streck. Skala 1:10 000.

Syfte
Den övergripande målsättningen med den arkeologiska förundersökningen
var att bidra till den allmänna arkeologiska kunskapsuppbyggnaden i Dalarnas län. Undersökningen skulle även vara av god kvalitet och ge ett fullgott
underlag för bedömningen av fornlämningens kunskapspotential i den del
som berördes av det planerade arbetsföretaget.
Förundersökningen skulle vidare även kunna utgöra underlag för Länsstyrelsens bedömning av omfattning och kostnad inför beslut om eventuell
särskild arkeologisk undersökning samt ge företagaren en uppfattning om
vidare arkeologiska insatser och kostnader för sådana.

Undersökningsområdet
Ornäs ligger i nordvästra delen av Torsångs socken mellan sjöarna Lilla
Aspan och Ösjön, vilken är en del av sjön Runn. Det aktuella området var
beläget i nedre delen av Faxåns dalgång, ovanför utloppet i Ösjön. Det låg i
sluttningen på den västra sidan om Faxån, mellan järnvägen och Tomnäsvägen. Åns stränder är låglända och delvis blöta. Vattenflödet i åns nedre del
har ändrats något av den drygt hundra år gamla järnvägsbanken. Miljön har
därmed förändrats en del sedan den gamla hyttans tid.
Undersökningsområdet var ca 45 m långt och 2,5 m brett. Det var beväxt
med skog och täkt av förna (figur 2).
6
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Torsång

Fornlämningsbild
Undersökningsområdet var beläget i den fornlämningsrika Torsångsbygden
(figur 2). Stränderna runt Ösjön är rika på fornlämningar. Öster om Ornäs, vid
Tomnäs, finns bl.a. ett flertal lämningar efter järnframställning registrerade i
fornminnesregistret (FMIS) med nr 5, 128, 129 och 137 och dessutom gravar
från järnåldern, raä 4, 6, 11 och 18. I vattenbrynet i en liten vik strax nordöst
om Ornäs har slagg noterats och norr om Stora Ornäs gård finns också en
gravlämning (raä 19). I dess anslutning ligger en stenåldersboplats (raä 114).
Lösfunna föremål från stenåldern förekommer, bl.a. en trindyxa (raä 80) funnen vid Djupsänget nordöst om Ornäs.
Gårds- och bytomterna Stora Ornäs (raä 162), Lilla Ornäs (raä 167) och
Tomnäs (raä 165) är registrerade som fornlämningar. I anslutning till Ornäsloftet har några grunder registrerats (raä 20 och 21).
I nordväst, där Faxån rinner ut i Kvarnviken i Ösjön, låg den medeltida
kopparhyttan. Enligt FMIS består fornlämning raä 2 av en slaggvarp och
en spridd slaggförekomst. Slaggområdet är 150x50 m stort och utgörs av i
markytan synlig slagg och stybb. I områdets västra del finns ett lågt och starkt
övertorvat varp, ca 35x15 m stort, det övergår till ett mycket tunt slagglager i
områdets övriga delar. Området förefaller vara mycket omschaktat.
Fornlämningen har inte undersökts tidigare, men väl andra hyttor i Kopparbergslagen. Man har konstaterat att lämningar sällan sticker upp ur
slaggvarpen, man kan däremot vid schaktning stöta på konstruktioner i den,
främst rostar. Det nu aktuella schaktet grävdes i kanten av det registrerade
slaggområdet.
Vid raä 158 ligger idag en kvarnbyggnad av rött tegel. Kvarn har funnits
på platsen åtminstone sedan 1600-talet. Raä 161 är en såg, dock utan synliga
lämningar men med belägg från 1800-talet och i funktion ända in på 1900-talet
(FMIS).

Historik
Schaktet grävdes i vad som en gång varit Stora Ornäs mark, en av få sätesgårdar i Dalarna och uppförd runt sekelskiftet 1500 av Stig Hansson. Han
hade, som fogde över Silvberg, kontroll över stora delar av Bergslagen och
med anledning av hans inflytelserika position sökte Gustav Vasa hans hjälp
för att starta ett nytt uppror mot Kristian II. I Dalarna, som var rikt på både
koppar och silver, hade man genom bergsbruket byggt upp en betydande
maktfaktor i landet (Nordin 2005 s. 141-143 och 2009 s. 65-87).
Ornäs ingår i Kopparbergslagen och ligger på ett bekvämt avstånd från
koppargruvan i Falun. I Ornäs fanns en av de sydligaste hyttorna i Kopparbergslagen. Enligt en artikel av Schultze skriven 1780 skall en skattekvarn ha
uppförts vid Faxåns mynning någon gång på Arendt Perssons tid, d.v.s. på
1520-talet. Kopparhyttan låg ett stycke ovanför kvarnen och anlades långt
tidigare, d.v.s. någon gång under medeltiden. År 1640 var hyttan gångbar och
kunde brukas hela året. Den bestod då av 1 ugn, 2 rosthus och sköttes av 1
smältare. År 1658 blåstes hyttan ner. I början av 1700-talet benämndes hyttan
som ”aldeles öde”. En sågkvarn byggdes senare, troligen någon gång under
1700-talet (Burman & Carlsson 1999).
Enligt den äldsta geometriska kartan (LMV U54-14:1) låg slaggen spridd
längs Faxåns dalgångs västra sida från Ösjöns utlopp och ca 450 m norrut
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Figur 3. Kartan från 1693 (LMV U54-14:1) visar att slaggen låg spridd längs en betydande sträcka (nr 22
och 25). Fornlämningsmarkeringen i FMIS överensstämmer inte med slaggens utbredning. Skala 1: 4 000.

(figur 3). Slaggvarpet var ca 30 m brett. En såg och en kvarn låg söder om
den gamla bron, dvs ca 50 m söder om undersökningsområdet, på var sida
om ån. Kartan har betydande vinkelfel så rektifieringen blir bara ungefärlig,
men undersökningsområdet verkar ligga i norra kanten av slaggvarpet mot
en åkerlinda.

Kopparframställning
Den kopparmalm som bröts i Falu gruva bestod av koppar, järn, svavel,
gångbergarter m.m. För att kunna utvinna kopparen ur malmen krävdes en
komplicerad process i fem steg där malmen omväxlande rostades och smältes.
Detta skedde i hyttor som var belägna i omgivningarna kring Falun. Arbetet
tog flera månader och pågick dygnet runt. De olika leden i processen bestod
av: kallrostning, sulubruk, vändrostning, råkopparsmältning och slutligen
luttring/garning. Genom rostningen avlägsnades bl.a. svavlet och metallerna
oxiderade. Malmen blev dessutom spröd så att den lättare kunde krossas. I
smältningen reducerades kopparen successivt från malmens övriga beståndsdelar, vilka bildade slagg (Olsson 1990).
På 1600-talet fanns 132 gångbara hyttor i Kopparbergslagen. De bestod,
förutom av själva hyttan med en eller ett par ugnar, av bälgar, vattenhjul, vändrosthus, hyttkammare, kolbädd, malmbås och eventuella kallrostar (figur 4).
Hyttorna låg ofta vid vattendrag då de var beroende av vattenkraft. Under
äldre medeltid kan de dock ha drivits av handkraft (Björkman m.fl. 2007).

8
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Figur 4. På hyttbacken fanns förutom hyttan: kall- och vändrostar, kol- och malmupplag samt en
hyttkammare. Illustration: Daniels Sven Olsson, Dalarnas museums arkiv.

Metod
Längs den aktuella ledningssträckningen togs ett schakt på sammanlagt ca
43 m upp med hjälp av en grävmaskin. Det var en skopbredd, ca 1,80 m, brett
och ca 0,3-0,7 m djupt. Schaktet låg i en sluttning ner mot ån, ca 5 m norr om
Tomnäsvägen, i närmast öst–västlig riktning (figur 5). Schaktningen började
längst ner i sluttningen, en bit från ån, och fortsatte uppåt. Efter ca 4 meters
schaktning gjordes ett uppehåll på ca 3 m p.g.a. några svårforcerade stubbar.
Därmed skapades ett nedre, kortare, schakt på ca 4 m samt ett övre, längre,
schakt, på ca 39 m. Till att börja med skalades det övre matjordslagret av.
Under det fanns rester av ett slaggvarp över i stort sett hela ytan. I den nedre delen, närmast stranden, framkom rester av en konstruktion som delvis
handgrävdes fram. Inga konstruktioner kunde dock upptäckas i det längre
schaktet varpå även slaggen schaktades bort. Schaktväggen handrensades
och dokumenterades. Kol- och slaggprover samlades in. Slaggen skickades
på analys till Geoarkeologiskt Laboratorium (GAL) vid UV Uppsala, Riksantikvarieämbetet. Kolet skickades till Thomas Bartholin för vedartsanalys och
sedan vidare till Ångströmslaboratoriet i Uppsala för 14C-datering. Borlänge
Energi mätte in schakten digitalt. Efter avslutad undersökning lades schaktet
igen med grävmaskin.
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9

±
SL
SL

SL

SL
prov

0 2,5 5

10 Meter

Figur 5. Schaktet med mer koncentrerade slagganhopningar, provtagningsställe och sentida störningar
markerade. Skala 1:500.

Schaktbeskrivning
Här följer en övergripande beskrivning av schakten nerifrån sluttningen och
upp:

Det nedre schaktet
Närmast strandkanten fanns under förnan ett lager med grå matjord, ca 0,15
meter tjockt. Direkt därunder framkom rester av en träkonstruktion. Under
schaktningens gång lossnade en bit av en stock som låg längs med den norra
schaktväggen och lämnade ett avtryck och trärester efter sig. Stocken var ca
1 meter lång och 0,2x0,17 meter bred. Avtrycket efter stocken började ca 0,15
meter ner från marknivån. Det låg även en stock tvärs över schaktet. Den framkom ca 0,25 meter under markytan. Bredvid stocken låg rester efter plankor,
ca 0,03 meter tjocka (eller möjligen flera delar av en planka), även de tvärs
över schaktet. Mellan och över stocken och plankorna låg mindre träbitar kors
och tvärs. De låg inbäddade i ett hårt, mycket humöst lager som var svårt att
handgräva. Bland träresterna framkom en liten skärva porslin. Konstruktionen
sträckte sig ca 1 meter in i schaktet men började bortom schaktkanten i öster.
Det humösa lagret under matjorden var ca 0,12 meter tjockt och hade inblandning av slagg. Det gav intryck av att vara en äldre markyta. Under detta
var sedan lera ner till botten.
Ca 0,5 meter från träkonstruktionen (dvs. efter ca 1,5 meters schaktning)
framkom ytterligare ett slagglager. Det kom fram i botten under leran och
sträckte sig ca 0,6 meter västerut i schaktet. Ca 0,2 meter syntes ovanför botten. Schaktet hade med andra ord inte grävts ända ner i naturlig mark. Rester
efter ännu en stock stack fram ur den norra schaktväggen ca 1,5 meter från
träkonstruktionen. Den låg ca 0,5 meter ner från markytan och sträckte sig ca
10
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Figur 6. Träkonstruktionen, längst österut i schaktet, grävdes fram för hand av Charlotta. Foto: Eva
Carlsson.

0,5 meter snett in i schaktet, i sydvästlig riktning, längs med botten. Den var
ca 1,6 meter lång och ca 0,2 meter bred.
Efter ca 4 meters schaktning blockerades vägen av några större stubbar.
Schaktningen avbröts därmed och ett nytt schakt påbörjades ca 3 meter längre
bort.

Det övre schaktet
Schaktet kom ganska direkt att korsa en nerfart från Tomnäsvägen. Ett påfört
lager med rödbrun lera, ca 0,13 meter tjockt, låg direkt under förnan. Två
hjulspår hade tryckt ner den underliggande marken ca 0,1 meter djupare än
den omgivande. Under den rödbruna leran fanns det grå matjordslagret, ca
0,06 meter tjockt, men ställvis tunnare och mycket otydligt. Den rödbruna leran, liksom nerfarten, tog slut efter ca 4 meter. Det grå matjordslagret blev då
tjockare, ca 0,1 meter, och tydligare under förnan. Efter ca 18 meters schaktning
var en stubbe i vägen och schaktet gjorde en knix mot norr för att undvika den.
Efter ytterligare någon meter fanns inblandning av slagg i matjorden, vilket
inte var fallet tidigare. Efter ca 29 meters schaktning övergick sluttningen till
att bli en platå. Matjordslagret var där ca 0,15 meter tjockt. Uppe på platån
var det ca 0,09 meter tjockt och innehöll ännu mera slagg. Efter ca 35 meters
schaktning var matjordslagret ca 0,25 meter tjockt med inblandning av grus.
Vid ca 39 meter avbröts schaktningen.
Under matjorden fanns ett slagglager som i östra delen av schaktet var ca
0,15 meter tjockt och innehöll humusblandad silt (troligen samma lager som
i det nedre schaktet uppfattades som en gammal markyta). Det sträckte sig
ca 5,4 meter västerut, men tunnades sedan ut och därefter förekom endast
enstaka slaggbitar. Efter ca 6,5 meters schaktning ökade inblandningen av
slagg ånyo. Slagglagret såg där ut att bestå av tre olika lager. Det översta,
ca 0,13 meter tjockt, var grått och rostigt med slagg i. Under det fanns ett, ca
0,05 meter tjockt, ljusare grått lager med slagg i, och underst ett ca 0,05 meter
tjockt lager av grå lera med roststrimmor och slagg i.
Arkeologisk förundersökning – Ornäs kvarn
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Figur 7. Nedre delen av det längre schaktet, sett från norr. Slagglagret syns i schaktkanten. Foto: Eva
Carlsson.

Efter ca 9 meters schaktning låg två plankor, med en kabel under, tvärs
över schaktet. Matjordslagret var ej omrört eller synligt avgrävt, men marken
därunder var påverkad av nedgrävningen. Efter störningen var det översta
slagglagret ca 0,06 meter tjockt och innehöll slagg, kol, grusig lera samt bränd
ugnsvägg. Därunder såg lagret ut som tidigare, ljusare grått, men nu ca 0,10
meter tjockt. Det rostiga lagret längst ner förekom i ytterligare någon meter
efter störningen men försvann sedan helt. Efter ca 10,8 meters schaktning
tillkom ytterligare ett slagglager, direkt under matjorden, ovanpå de andra.
Efter ca 13 meters schaktning var marken påverkad av en rot och inget av
slagglagren syntes längre. Enbart naturlig lera fanns under förnan och matjorden. Slaggbitar fanns dock nedtryckta ca 0,1 m ner i leran så den var inte
helt opåverkad.
Efter att schaktet gjort en knix åt norr, efter ca 18 meters schaktning, var
marken störd av två äldre schakt. Mellan dem låg slagg i en grop, ca 0,2 meter
ner i leran. Därefter låg ett slaggvarp som troligen hade kapats av de äldre
schakten och gav därför intryck av att vara en grop. När sluttningen övergick
till att bli en platå, efter ca 29 meters schaktning, gjorde den nya vinkeln att
slaggvarpet återigen såg ut att vara en slagggrop, ca 1,1 meter bred och 0,5
meter djup. Där fanns flera större slaggklumpar, skållor, i storleken ca 0,2
meter i diameter. Härifrån togs ett slaggprov från vilken även kol plockades
och analyserades. Uppe på platån var slaggvarpet endast ca 0,12 meter tjockt.
Efter ca 32 meters schaktning fanns ytterligare en grop med slagg, ca 1,8 meter
bred. Gropen gav intryck av att vara mer nedtryckt än nedgrävd så någon
form av störning måste ha skett. Efter ca 35 meters schaktning var slagglagret
ca 0,12 meter tjockt, inbäddat i mörk grus/sand. När schaktningen avslutades
efter ca 39 meter noterades fortfarande slagg i schaktväggen.
I botten, under slagglagret, fanns naturlig beige lera längs med hela schaktet.
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Figur 8. 14C-dateringen av kolet i slaggen gjordes av Ångströmlaboratoriet i Uppsala.

Resultat
Under matjorden fanns rester av ett slaggvarp över i stort sett hela ytan.
Slagglagret var dock som tjockast i den nedre delen av schaktet samt i den
övre delen av sluttningen. I mitten förekom slagg endast sparsamt. I östra
delen, längst ner närmast stranden, fanns bitvis två slagglager varav det
översta troligen var en gammal markyta. Där framkom även rester av en träkonstruktion, sannolikt en förstärkning, skoning, mot ån. Den bedömdes vara
sentida, troligen från 1800- eller 1900-talet. I den västra delen, i övre delen av
sluttningen, fanns flera störningar av sentida schaktningar. Mellan dem låg
ett slaggvarp som på grund av störningarna framstod som flera flacka gropar
med slagg. Inga anläggningar kopplade till den aktuella hyttverksamheten
kunde dock noteras i det aktuella schaktet. Inga rödbrända områden förekom
heller, vilket brukar vara fallet i anslutning till rostar. Inga rester efter kol- eller
malmlager kunde upptäckas.
Slaggprovet, som togs från en grop i den övre delen av det längre schaktet
(vid ca 29 m), analyserades av Lena Grandin på Geoarkeologiskt Laboratorium
(GAL), UV Uppsala, RAÄ . Resultatet visar att slaggen innehöll rikligt med
komplexa sulfitdroppar, vilket innebär att den är från kopparframställning,
troligtvis från en första smältning (se bilaga 1).
Prov för 14C-datering togs på kolrester som plockats ur slaggen. Kolet var
från en tall med en egenålder på maximalt 50 år. Den daterades till 355±25 BP
(Ua-37190). Kalibrerat blir dateringen med två sigmas signifikans 1450–1640
e. Kr., troligast runt sekelskiftet 1500 eller 1600 (figur 8).
Undersökningsschaktet drogs förmodligen i utkanten av slaggområdet där
det inte funnits några andra anläggningar. Utifrån undersökningens resultat
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anser Dalarnas museum att inga ytterligare arkeologiska insatser är motiverade
för det aktuella arbetsföretaget, däremot bör framtida markarbeten i området
föregås av arkeologisk undersökning. En justering bör också göras i FMIS
utifrån slaggområdets markering i äldre kartmaterial. Det aktuella schaktet
visar att slaggområdet sträcker sig längre västerut än tidigare avgränsning.

Sammanfattning
Med anledning av att Borlänge Energi avsåg att schakta för VA-ledning samt
eventuellt för el- och optokabel från Ornäs till Solåkern fick Dalarnas museum
i uppdrag att utföra en arkeologisk förundersökning i enlighet med länsstyrelsens beslut. Detta skedde i form av en schaktövervakning och utfördes
under två dagar i oktober 2008.
Arbetsföretaget berörde fornlämning nr 2 i Torsångs socken, vilket utgörs
av Ornäs medeltida hytta. Enligt fornlämningsregistret består fornlämningen
av ett slaggvarp och en spridd slagförekomst.
Längs den aktuella ledningssträckningen togs ett schakt på sammanlagt ca
43 m upp med hjälp av en grävmaskin. Det var en skopbredd, ca 1,80 meter,
brett och ca 0,3–0,7 meter djupt. Schaktet låg i en sluttning ner mot ån, ca 5
meter norr om Tomnäsvägen, i närmast öst–västlig riktning. Schaktningen
började längst ner i sluttningen och fortsatte uppåt. P.g.a. markförhållandena
skapades ett nedre, kortare schakt på ca 4 meter och ett övre, längre schakt
på ca 39 meter.
Under matjordslagret fanns, i stort sett över hela ytan, rester av ett slaggvarp. Schaktväggen handrensades och dokumenterades. Kol- och slaggprover
samlades in och skickades på analys. Slagglagret var som tjockast i den nedre
delen av schaktet samt i den övre delen av sluttningen. I mitten förekom
slagg endast sparsamt. I den västra delen, i övre delen av sluttningen, fanns
flera störningar av sentida schaktningar. Mellan dem låg ett slaggvarp som
på grund av störningarna framstod som flera flacka gropar med slagg. I
den nedre delen, längst österut, framkom rester av en träkonstruktion som
delvis handgrävdes fram. Det var sannolikt en förstärkning, skoning, mot
ån och bedömdes vara sentida, troligen från 1800- eller 1900-talet. Inga konstruktioner kunde dock upptäckas i det övre, längre, schaktet. I schaktet som
helhet kunde överhuvudtaget inga anläggningar kopplade till den aktuella
hyttverksamheten noteras. Det slaggprov som togs visade sig komma från
kopparframställning, troligtvis från en första smältning. Kolprovet fick en
datering med tyngdpunkt vid sekelskiftet 1500 eller 1600.
Utifrån undersökningens resultat anser Dalarnas museum att inga ytterligare arkeologiska insatser är motiverade för det aktuella arbetsföretaget,
däremot bör framtida markarbeten i området föregås av arkeologisk undersökning. En justering bör också göras i FMIS utifrån slaggområdets markering
i äldre kartmaterial. Det aktuella schaktet visar att slaggområdet sträcker sig
längre västerut än den avgränsning som tidigare funnits i FMIS.
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Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer:
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Ekonomiskt kartblad:
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Koordinater, SV (Enligt Rikets
koordinatsystem RT 90, 2,5 gon V):
Höjd (RH 70):
Uppdragsgivare:
Utförandetid:
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Tidsåtgång:
DM projetnummer:
DM dnr:
Arkeologisk personal:
Projektansvarig:

431-8245-08
2008-10-17
13F 2h
Torsång
Torsång 2:1
x 6710326
y 1485626
108–114 m.ö.h.
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Eva Carlsson
Charlotta Helgesson
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Dokumentationsmaterialet förvaras i Dalarnas museums arkiv. Inga fynd
tillvaratagna.
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Ornäs hytta – granskning av slagg i mikroskop

Bilaga 1

Bakgrund
Geoarkeologiskt Laboratorium (GAL) vid UV Uppsala, Riksantikvarieämbetet,
har granskat en slagg från Ornäs. Slaggen kommer från resterna av ett slaggvarp vid Ornäs kopparhytta, Dalarna. Den tillvaratogs av Dalarnas Museum
vid en arkeologisk undersökning under hösten 2008. Enligt Eva Carlsson vid
Dalarnas Museum har hyttan lagts ned på 1600-talet. Den slagg som påträffades bedömdes morfologiskt likna blästslagg från järnframställning snarare
än slagg från kopparframställning av t.ex. den typ som är vanlig i Falun. För
att utreda vilken slaggtyp det rör sig om kom därför en förfrågan till GAL att
undersöka slaggen.

Förutsättningar
Slaggen är oregelbunden i formen och av trögfluten karaktär med delvis rostfärgad yta. I samband med provtagning delades slaggen. I tvärsnitt framträder
en gråsvart slagg med flera större hålrum, inneslutna kolstycken och enstaka
små metalliknande droppar.
Slagger från järnframställning i blästugn och kopparframställningsprocessens
olika smältningar, har flera
likheter. De utgörs alla vanligen av olivinkristaller och
en glasfas. Dessutom kan järnoxider förekomma. I slagger
från blästugnen är det också
vanligt med små droppar av
metalliskt järn. I slagger från
kopparframställningen är det
Den undersökta slaggen från Ornäs hytta i tvärsnitt. De
dock andra sammansättning- mörka kantiga ytorna är inneslutna kolstycken. De rundade
ar på dropparna. Eftersom de mörkare formerna är hålrum.
kopparmalmer som smältes i
dessa trakter var sulfidmalmer krävdes flera steg för att utvinna koppar. I korthet skedde två rostningar
med efterföljande smältningar. Vid den första smältningen omvandlades
malmen till skärsten som är en komplext sammansatt sulfidsmälta. Droppar
av skärstensliknande material återfinns också i slaggen från denna smältning.
I den andra smältningen skedde istället en omvandling till metallisk koppar.
Genom att undersöka vad de metalliknande dropparna består av är det därmed möjligt att få en indikation på om slaggen kommer från järnframställning (järndroppar), från första smältningen i kopparhanteringen (komplexa
sulfiddroppar) eller från andra smältningen (koppardroppar).

Analys
För att undersöka slaggens sammansättning togs ett 25×25 mm stort prov ut
ur slaggen i närheten av den iakttagna metalliknande droppen. Provet slipades och polerades och undersöktes därefter i mikroskop. Där framkommer
att slaggen domineras av silikatrika faser som olivinkristaller och en glasfas.
Enstaka större koncentrationer och mindre droppar av komplexa sulfidmiArkeologisk förundersökning – Ornäs kvarn
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neral förekommer också fördelat i slaggen. Det har inte gjorts några kemiska
analyser på slaggen men deras karaktäristiska drag tyder på att det rör sig
om magnetkis, en komplex blandning av magnetkis och zinkblände, samt
bornit. Snarlika förekomster har noterats i de analyser som genomfördes
av ett större slaggmaterial från Falun (Willim m.fl. 2005). Som exempel kan
vi hänvisa till prov 3985 från undersökningen i Falun, som är en trögfluten
slagg likt denna från Ornäs och som har liknande sulfidbildningar (Willim
m.fl. 2005, 43 ff). I slaggen från Ornäs finns också en något större ansamling
av sulfider där enstaka små droppar av koppar har iakttagits. Dropparna är
som mest ca 20 mikrometer stora.

Foto från mikroskopet. Översikt på slaggen med
olivinkristaller (ljust grå) och en glasfas (mörkare
grå nyanser). Dessutom finns några ansamlingar
av sulfider (ljusa) och små droppar av liknande
sammansättning.

Foto från mikroskopet. Detalj på sulfidansamling i
föregående figur. Sulfidsmältans faser är magnetkis
(ljust gul), magnetkis-zinkblände (grå ytor) och
bornit (spräckligt gulbruna).

Slutsats
Slaggen från Ornäs, som innehåller rikligt komplexa med sulfiddroppar är
från kopparframställning. Det mesta tyder på att den kommer från en första
smältning.
Lena Grandin
2008-12-19
Geoarkeologiskt Laboratorium (GAL)
RAÄ, UV Uppsala
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