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Inledning 
Trafikverket bygger en gång- och cykelbana längs Torsångsvägen från Ornäs till 
Uvberget. Den passerar i kanten av blästbrukslämning RAÄ 23 och boplats RAÄ 130 
i Torsångs socken, registrerade i Riksantikvarieämbetets fornsök (FMIS). 
Länsstyrelsen Dalarna har därför beslutat om en arkeologisk förundersökning i form 
av schaktövervakning, dnr 431-7435-11. Den utfördes sommaren 2012 av arkeologer 
från Dalarnas museum. 

Lämningarna ligger i åkermark på östra sidan av den gamla landsvägen och i 
norra delen av fornlämningen ligger två sommarstugor (figur 1). 

Syfte 
Schaktövervakningens syfte var att utröna fornlämningens avgränsning mot väster 
inom det område som berörs av arbetsföretaget. Förundersökningen skulle även 
belägga fornlämningens kunskapspotential inom den del av vägområdet som berör 
fornlämningen. Förundersökningen skall vara av vetenskapligt god kvalitet och 
resultatet skall sedan kunna användas som underlag för ett eventuellt beslut om 
särskild undersökning. 

Metod 
Schaktningsarbetena har utförts med en grävmaskin. Den tog bort matjorden ner till 
naturlig mark längs en ca 3 m bred korridor inom aktuell vägdragning. Arbetet 
följdes av en arkeolog. Schaktbotten rensades för hand där färgningar i den naturliga 
marken anades, dokumenterades skriftligt och fotograferades. Schaktet mättes in 
manuellt utifrån vägens sträckning. En enkel granskning gjordes av de uppgrävda 
schaktmassorna, främst för att söka efter slagg i matjorden. 

Kunskapsläge 
Järnframställningsplatsen, RAÄ 23, beskrivs i FMIS som en slaggförekomst. Enligt 
FMIS har man vid fornminnesinventeringen hittat ca 0,1 m stora slaggbitar i 
åkermarken inom ett minst 150x50 m stort område. Slaggen beskrivs som svart, 
blåsig, fluten och tung. Även bitar av ugnsvägg har påträffats. Slaggen bedöms 
komma från blästbruk, troligen förhistoriskt. 

Boplatsen, RAÄ 130, har fått samma utsträckning som slaggförekomsten. Små 
kvartsstycken skall ha iakttagits vid inventeringen. År 1925 hittades en flintskära 
strax söder om området (DM10804). 

En schaktövervakning gjordes i västra kanten av fornlämningen, mellan aktuellt 
schakt och vägen 2008. Vid schaktningen var den enda slagg som observerades, en 
sentida slaggutfyllnad vid infarten till sommarstugorna (Hägerman 2008). En 
arkeologisk förundersökning utfördes 2011. Ett schakt drogs tvärs igenom 
fornlämningen, de övriga grävdes öster därom. Inga direkta spår framkom, men lite 
kol i schakten i sydöst skulle kunna tolkas så att blästplatsen ligger i södra delen av 
det område som markerats som fornlämning (Lögdqvist 2011). Våren 2012 utfördes 
en schaktövervakning vid ledningsgrävning söder om sommarstugorna. Inget av 
arkeologiskt intresse framkom (DM dnr 257/11). 
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Undersökning 
Schaktövervakningen började mitt emot en förfallen lada och gick 
norrut (figur 2). Efter ca 100 m gjordes ett tillfälligt uppehåll, ca 30 
m, vid sommarstugeinfarten. Övervakningen skulle sedan ha 
fortsatt 20 m, men blev 70 m i den lättschaktade jorden. 
Schaktningen vid sommarstugeinfarten gjordes två veckor senare.  

Matjorden banades av i ett ca 3 m brett område längs östra 
kanten av cykelbanans arbetsområde. Vi antog att den delen skulle 
vara minst störd av vägens påverkan och tidigare schaktningar i 

vägkanten. Det bedömdes finnas störst chans att hitta lämningar där. 
I södra delen gjordes avbananingen ca 11 m från nuvarande väg, närmare 

sommarstugorna ca 7 m från vägen. Matjorden var ca 0,2 m tjock, därunder fanns 
naturlig mjäla. I matjorden syntes tegel, porslin, glas, kopparslagg och något kol. En 
flisa skiffer tillvaratogs. Den låg lite nedtryckt i den naturliga marken. Flisan var 
29x15x1,5 mm och ser ut att vara slipad på ena sidan. 

Norr om sommarstuga banades matjorden av 3-5 m från vägen, längs östra kanten 
av arbetsområdet. Den naturliga marken bestod av mjäla med torrsprickor. I norra 
delen hade lite kolrikt material och på ett ställe bränt material, rasat ner i 
torrsprickorna. I matjorden syntes enstaka stenar, kopparslagg, porslin, glas, spik, 
kol m.m. Det var dock jämförelsevis lite hushållsavfall. Området var låglänt. Det 
samlades snabbt vatten i fördjupningarna på det avbanade området. 

Vid sommarstugeinfarten avbanades ytan ett par meter från vägen. Där syntes i 
norra delen mycket skräp i fyllnadsmassorna, bl.a. modern slagg och bensinfat.  

Resultat 
Under det tunna matjordslagret på den avbanade åkermarken syntes endast 
torrsprickor i den naturliga mjälan. Kol syntes undantagsvis och således inte i den 
mängd att det indikerar blästbruk. De slaggbitar som observerades i matjorden var 
kopparslagg som förmodligen kommit dit med gödsel. Inga lämningar av blästbruk 
kunde således iakttagas, men däremot framkom en flisa av skiffer som kan indikera 
boplatsen. En enstaka skifferflisa är naturligtvis svårtolkad, men då den verkar 
slipad och har framkommit i anslutning till en registrerad boplats, tas den med som 
ett fynd. 

I samband med schaktningen för cykelbanan uppmärksammades ett stenrikt 
område 1,5 km söder om aktuellt förundersökningsområde. En besiktning gjordes. 
Det rör sig sannolikt om täktgropar för skötseln av vägen. Om man sorterar bort 
större sten ur moränen blir det återstående leriga gruset ett utmärkt vägmaterial för 
underhåll av en grusväg. Vägen mellan Ornäs och Torsång har mycket gamla anor. 
Den har troligen varit jämförelsevis hårt trafikerad och då naturligtvis krävt en del 
underhåll. På storskifteskartan över Storsten är byns södra hörn angivet som grustag 
1818 (U54-16:1), dvs del av området med täktgropar. 

Även i skogsdungen väster om förundersökningsområdet finns täktgropar. De 
sträckte sig från vägen och ca 50 m västerut in i skogen. 

Skifferflisa 
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Område med spår av grustäkt. Fotograf Eva Carlsson 
 

Blästbrukslämningen har en vidare avgränsning i FMIS än vad som kan spåras på 
plats. Boplatslämningar är för det mesta svåra att avgränsa då spåren ofta är diffusa, 
men skifferflisan kan indikera att boplatsen sträckte sig ut till vägen. 

Inga ytterligare arkeologiska insatser förordas inför det aktuella arbetsföretaget. 

Måluppfyllelse 
Följande mål uppfylldes inom ramen för schaktövervakningen: 
‒ Fornlämningsförhållandena inom det aktuella schaktet har klargjorts, spår av 
blästbrukslämningen saknades, däremot fanns eventuellt enstaka spår av boplatsen 
‒ Blästbrukslämningen saknar kunskapspotential inom det aktuella området 
‒ Arbetet har utförts inom givna tids- och kostnadsramar 

Sammanfattning 
I samband med schaktning för cykelbana i kanten av fornlämning 23:1 och 130:1 i 
Torsångs socken genomförde Dalarnas museum en schaktövervakning. Avbaningen 
gjordes längs en 3 m bred och 200 m lång korridor längs arbetsområdets östras kant. 
Matjorden var ca 0,2 m tjock. 

Det framkom inga anläggningar och den enda slagg som kom fram var 
kopparslagg, vilken låg spridd i matjorden. En skifferflisa tillvaratogs. Den kan ha 
samband med boplatsen. 

Referenser 
Hägerman, B-M 2008. Rapport. Arkeologisk schaktningsövervakning inför 

nedläggning av elkabel längs med väg i Torsångs socken, Borlänge kommun. 
Dalarnas museum dnr 98/08. Stencil. 



4 
 

Lögdqvist, A. 2011. Arkeologisk förundersökning, Storsten, blästbrukslämning RAÄ 
23 och boplats RAÄ 130 i Torsångs socken, Borlänge kommun, Dalarna. Dalarnas 
museum rapport dnr 1/10. Stencil. 

Arkiv 
Dalarnas museums arkiv, dnr 257/11 
Dalarnas museums föremålssamling, Inv nr DM10804 
FMIS, Riksantikvarieämbetets fornsök, www.fmis.raa.se 
LMV, www.lantmateriet.se/arkivsok Akt U54-16:1 

Tekniska och administrativa uppgifter 
Länsstyrelsens diarienummer: 431-7435-11 
Länsstyrelsens beslutsdatum: 2012-03-13 
Ekonomiskt kartblad: 13F 1h 
Socken: Torsång 
Fornlämning, raä nr: 23:1, 130:1 
Fastighet: Storsten 7:2 m.fl. 
Koordinater, SV (RT 90, 2,5 gon V): x 6708669, y 1485432 
Höjd (RH 70): 115 m.ö.h. 
Inmätning: Manuell 
Uppdragsgivare: Trafikverket 
Utförandetid: 2012-07-12—07-26 
Schaktlängd: 200 m 
Fälttid:  9 tim 
Grävmaskintid: - 
DM projektnummer: 1496 
DM diarienummer: 2/12 
Arkeologisk personal: Eva Carlsson 
Projektansvarig: Eva Carlsson 
 
Dokumentationsmaterialet bestående av anteckningar och 15 foton förvaras på 
Dalarnas museum. Ett fynd tillvaratogs. 
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