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Framsida: Översikt över förundersökningsområdet där västra delen av schakt 1 syns i mitten.
Fotograf : Anna Lögdqvist.

Inledning
I samband med att Anders Jakobsson och Maria Stelius planerade för uppförande av
bostadshus, garage, tillfartsväg m.m. på del av fastigheten Storsten 6:1 och Tomnäs 9:1
genomförde Dalarnas museum en arkeologisk förundersökning på delar av ytan (figur 1).
Förundersökningen genomfördes i enlighet med länsstyrelsens beslut, dnr 431-11241-09.
I området finns två registrerade fornlämningar, RAÄ-nr 23:1 och 130:1, Torsång
socken, vilket motsvarar en blästbrukslämning och en boplatslämning.

Syfte
Förundersökningens syfte var att avgränsa fornlämningen mot öster inom den del av
fastigheten som berördes av det planerade arbetsföretaget. Förundersökningen skulle
även utröna de arkeologiska förutsättningarna inom området för den planerade tillfarten.
Förundersökningen skulle vara av vetenskaplig god kvalitet samt ge ett tillfredsställande
underlag för bedömningen av fornlämningens kunskapspotential inför ett eventuellt
beslut om särskild undersökning, inom de delar som avses att exploateras.
Målgrupp för förundersökningen var Länsstyrelsen Dalarna samt arbetsföretagaren.

Metod
Förundersökningen genomfördes i form av sökschaktsgrävning där tomtens västra halva
samt tillfartsvägen prioriterades. Sökschakten grävdes med hjälp av en grävmaskin
utrustad med planeringsskopa. Matjorden grävdes skiktvis ner till naturlig mark.
Schaktbotten och sidor finrensades för hand. Schakten dokumenterades i plan och
fotograferades. Schakten mättes in med hjälp av GPS/RTK.

Kunskapsläge
Det aktuella området ligger öster om landsvägen mellan Ornäs och Torsång. Terrängen är
svagt östsluttande och består av lermark. Övervägande delen av området utgörs av
åkermark med ett fåtal sommarstugetomter. På platsen finns en förhistorisk
blästbrukslämning som har RAÄ-nr 23:1, samt boplatslämning RAÄ-nr 130:1, båda
Torsång socken (figur 2).
Järnframställningsplatsen beskrivs i fornminnesregistret som bestående av en
slaggförekomst. Enligt fornminnesregistret har man vid fornminnesinventeringen hittat ca
0,1 m stora slaggbitar i åkern inom ett minst 150x50 m stort område. Slaggen beskrivs
som svart, blåsig, fluten och tung, även bitar av ugnsvägg har påträffats. Slaggen
bedömdes vara av ”lågteknisk” karaktär och är troligen förhistorisk.
Boplatslämningen har fått samma utsträckning som järnframställningsplatsen i
fornminnesregistret och enligt uppgifterna ska små kvartsstycken ha iakttagits i åkern vid
inventeringen. År 1925 hittades en flintskära strax söder om området (DM
inventarienummer 10 804).
År 2008 genomförde Dalarnas museum en arkeologisk schaktövervakning i samband
med ledningsdragning intill lämningarnas västra del. I samband med denna påträffades
slagg och skållor från sentida smidesslagg vid infarten till två sommarstugor (Hägerman
2008). Dessa tolkades dock som ett utfyllnadslager från 1900-talets andra hälft.

Undersökning
Sammanlagt grävdes 7 sökschakt spridda över den yta som var aktuell för exploatering
(figur 2).
Schaktbeskrivningar
Schakt 1
Storlek: 75x1,4-3,0 m
Djup: 0,25-0,4 m
Matjordslagret var 0,1-0,15 m tjockt. I botten fanns ljusbeige mjäla, ganska kompakt med
marksprickor. I matjorden noterades enstaka slaggbitar, både kopparslagg och storblåsig
blästbruksslagg, enstaka tegelfragment samt porslin. Lite kol noterades i torrsprickorna
och sporadiskt fanns områden med antydan till rödbränd mjäla.
45-49 m in i schaktet, räknat från schaktets västra kant, fanns ett oregelbundet område
med grå, humös mjäla samt lite kol.
69-70 m in i schaktet, räknat från den västra kanten, fanns ett ovalt område, 1,3x1,2 m
stort, med bränt trä, kol och upp till 0,2 m stora stenar. En av de brända träbitarna var
sågad och anläggningen bör därför vara recent.
Längst i öst fanns äldre ledningar, avlopp samt el.
Schakt 2
Storlek: 3,5x1,4 m
Djup: 0,25 m
Matjordslagret var 0,2 m tjockt. I botten fanns beige, kompakt mjäla.
Schakt 3
Storlek: 3,7x1,7 m
Djup: 0,3 m
Matjordslagret var 0,25 m tjockt. I botten fanns beige mjäla. Ett dike med Ö-V riktning
fanns 1,5 m in i schaktet, räknat från norr. Diket var 0,4 m brett och fyllningen bestod av
humös, lerig mjäla. En bit slagg noterades i dikesfyllningen, slaggen var blåsig, svart och
kompakt.
Schakt 4
Storlek: 14,0x1,4 m
Djup: 0,4 m
Matjordslagret var 0,3 m tjockt och fanns endast i schaktets västra halva därefter kom
schaktet in i ett område med sentida byggnadsrester som tak- och murtegel, trä, syllsten,
grus och kol. Huset finns med på moderna kartor och bör ha rivits relativt nyligen, då
huset inte hade någon källare valde vi att dra schaktet en bit in ”under” huset.
Ca 6 m från schaktets västra kant fanns en stenpackning bestående av såväl runda
naturstenar som kantiga stenar samt stenkross. Stenarna var upp till 0,1-0,3 m stora.
Stenpackningen syntes inte i ytan, men verkade ha Ö-V riktning och var ca 1,0 m bred.
Precis öst därom fanns en recent, kvadratisk nedgrävning fylld med stenkross. Troligen är
även stenpackningen recent.

Schakt 5
Storlek: 9,0x1,4 m
Djup: 0,3-0,4 m
Matjordslagret var 0,25-0,3 m tjockt. I botten fanns beige mjäla med mycket torrsprickor.
I sprickorna fanns humös fyllning med inslag av kol. Närmast det befintliga huset
noterades även tegelfragment i torrsprickorna. I västra halvan av schaktet fanns en 1,3 m
stor sten nere i mjälan. Runt denna fanns mycket torrsprickor som innehöll humös
fyllning.
Schakt 6
Storlek: 9,5x1,4 m
Djup: 0,3 m
Matjordslagret var 0,2 m tjockt. I botten fanns beige mjäla med torrsprickor. I sprickorna
fanns humös fyllning med litet kolinslag. En bit kopparslagg noterades i matjorden.
Schakt 7
Storlek: 12,5x1,4 m
Djup: 0,3 m
Matjordslagret var 0,2 m tjockt. I botten fanns beige, kompakt och lite fuktig mjäla. I
matjorden noterades lite byggnadsrester som fragment av murtegel och takpannor.

Resultat och tolkning
De lämningar som iakttogs i schakten var sentida och har inget arkeologiskt intresse. I
matjorden iakttogs några enstaka bitar slagg av förhistorisk karaktär, dessa framkom i
schakt 1 och 3 . Inom schakt 1 var marken bitvis lätt rödbränd och i marksprickorna fanns
ett litet kolinslag. Dessa inslag kan tyda på att en järnframställningsplats legat i närheten,
dock inte inom det nu undersökta området. Lite kol iakttogs även i marksprickorna inom
schakt 5 och 6, och denna kol hör samman med en järnframställningsplats kan det tyda på
att denna snarare ligger söder om schakt 1 än norr därom, men detta är mycket osäkert.
I samband med förundersökningen noterades fyra oregistrerade stenrösen på ett
impediment i åkern söder om förundersökningsområdet (figur 3). Dalarnas museum
kommer att inventera detta område mer noggrant vid ett senare tillfälle och kompletterar
därefter med en anmälan till FMIS.
Måluppfyllelse
Ett av den aktuella förundersökningens syften var att avgränsa fornlämningen. Då inget
av arkeologiskt intresse framkom i något av schakten kan endast konstateras att vi inte
grävt inom någon järnframställningsplats. Inte heller några spår från stenåldersboplats
kunde upptäckas, varken i schakten eller i matjorden. Matjordslagret i området var
mycket tunt, därför kan eventuella anläggningar från stenålder ha plöjts bort med de
senaste årens moderna jordbruk.
Båda fornlämningarna har fått stora utbredningsområden i fornminnesregistret, detta
beror sannolikt på att såväl slagg som avslag har plöjts ut i åkern i samband med
jordbruket. Den aktuella förundersökningen hade ett mycket begränsat område och
egentligen grävdes bara ett schakt inom fornlämningsområdet. Ett större
undersökningsområde hade underlättat en avgränsning av fornlämningen. Nu kan vi bara

konstatera att järnframställningsplatsen bör ha legat norr eller söder om den nu
undersökta ytan. Om vi antar att kolet som iakttogs i schakt 5 och 6 hör samman med
järnframställningsplatsen ökar sannolikheten att järnframställningsplatsen legat söder om
schakt 1, men detta är mycket osäkert. Var stenåldersboplatsen har legat var omöjligt att
säga såväl utifrån sökschakten som utifrån det fysiska landskapet. Vi kan bara konstatera
att de delar av fornlämningsområdena som omfattades av förundersökningen hade en låg
kunskapspotential.

Sammanfattning
I samband med planer för uppförande av bostadshus, garage, tillfartsväg m.m. på del av
fastigheten Storsten 6:1 och Tomnäs 9:1 genomförde Dalarnas museum en arkeologisk
förundersökning på delar av ytan.
Syftet med förundersökningen var att avgränsa de redan kända fornlämningarna RAÄnr 23:1 och 130:1 Torsångs socken, vilket motsvaras av en blästbrukslämning samt en
boplatslämning. Ett schakt drogs i öst-västlig riktning rakt genom fornlämningen och
övriga schakt strax öst därom. Inget av arkeologiskt intresse påträffades dock i något av
schakten. Vi kan därför endast konstatera att järnframställningsplatsen bör ha legat norr
eller söder om det nu undersökta området.
Inga ytterligare arkeologiska insatser förordas inför det aktuella arbetsföretaget.
Däremot kvarstår skyddet för de delar av fornlämningen som inte omfattades av
förundersökningen.

Figur 3. Ett av de fyra rösen som noterades på ett impediment i åkern söder om förundersökningsområdet.
Området med rösen kommer att inventeras mer noggrant vid ett senare tillfälle och Dalarnas museum
kompletterar därefter med en anmälan till FMIS. Fotograf: Greger Bennström.
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Dokumentationsmaterialet förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd tillvaratogs.
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Figur 1. Utsnitt ur fastighetskartan där det aktuella förundersökningsområdet i Storsten ligger inom den svarta cirkeln, öst om
vägen. Området har ett fint läge invid Ösjöns västra strand. Skala 1:50 000.
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Figur 2. På fastigheten Storsten 6:1 m.fl. ligger RAÄ-nr 23:1 och 130:1 vilket motsvarar en blästbrukslämning respektive
en boplatslämning, här markerat med ljusrött. Det aktuella förundersökningsområdet ligger inom den skrafferade ytan
och har tidigare varit bebyggd med två hus. Vid förundersökningstillfället var det norra huset rivet. Sammanlagt grävdes 7
sökschakt i området, här markerade med rött. Skala 1:1 000.

