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Inledning
I samband med nedläggandet av en infiltrationsanläggning inom fastigheten
Stora Ornäs 1:2 (bilaga 1) utförde Dalarnas Museum en arkeologisk
förundersökning i form av en schaktningsövervakning i enlighet med
Länsstyrelsen beslut dnr 431–10494–2014. Schaktningsarbetet berörde delar av
fornlämningen Stora Ornäs 162:1, en bytomt/gårdstomt med medeltida anor
(FMIS). Schaktningsövervakningen utfördes under en dag i december 2014
och under tre dagar i april 2015. Uppdragsgivare var Statens Fastighetsverk.

Syfte
Syftet med förundersökningen var att närmare klargöra
fornlämningsförhållandena inom det angivna området. Undersökningen
skulle också ligga till grund för beräkning och omfattning inför en eventuell
särskild arkeologisk undersökning.

Metod
Först grävdes en provgrop för att undersöka markförhållandena.

Provgropen samt schaktet togs upp med maskin som använde planerings- och
smalskopa, även maskinens tjälrivare användes. Schaktet grävdes skiktvis ner
i naturlig mark, schaktningen övervakades samtidigt av en arkeolog,
jordmassorna sorterades upp för att sedan användas som återfyllnad. Delar av
schaktbotten och schaktväggar handrensades och granskades av en arkeolog
efter avslutad schaktning. Schaktet beskrevs, fotograferades och mättes in
manuellt.

Figur 1. Den 2x3 meter stora provgropen som schaktades fram i december
2014. Bilden är tagen från norr. Fotograf: Emelie Sunding
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Resultat
Provgropen gick parallellt med gamla vaktmästarbostadens västra

kortsida, cirka 6 meter norr om bostaden (figur 1). Provgropen grävdes
ner till ett djup av 2 meter och var 3 meter lång och 2 meter bred. Inga
fynd eller anläggningar påträffades i provgropen.
I april 2015 påbörjades arbetet med nedläggningen av
infiltrationsanläggningen, provgropen förlängdes då åt norr med 3,3
meter samt 0,2 meter åt syd mot gamla vaktmästarbostaden. Även
bredden ökades mot väst till 3,6 meter. Därefter grävdes schaktet från
provgropen åt öst ner mot vattnet (bilaga 2). Schaktdjupet var 2 meter
men på vissa partier grävde man ner till 2,5 meters djup. Detta på
grund av att stora moränblock låg i botten av schaktet. Vilka man var
tvungna att gräva upp, eftersom de annars skulle ha hindrat
infiltrationsanläggningens funktion. Lagerföljden bestod av fyra lager,
överst låg grästorv som var cirka 0,10 meter tjockt, därefter fanns ett
matjordslager som var 0,25 – 0,30 meter tjockt och innehöll kol och
tegelkross. Sedan kom den naturliga leran som var 1,5 meter tjockt men
som tunnade ut mot öst. Botten av schaktet bestod av morän med stora
stenblock.
Under schaktarbetets gång påträffades också flera ledningar varav de
flesta låg relativt ytligt.
På grund av stora mängder fyllnadsmassor kunde man inte fortsätta
österut, varpå man valde att fortsätta schakta vid bostadens östra
kortsida, för att sedan ansluta till schaktet som grävdes norr om
vaktmästarbostaden.
Schaktet grävdes delvis genom den nuvarande gångvägen och
förutom den nuvarande gångvägen fanns utjämningslagerlager till en
tidigare gångväg som var recent. Utjämningslagret var cirka 0,10 meter
tjock och bestod av sand, grus, matjord och mindre stenar, och förekom
endast under nuvarande gångväg.
Sedan fanns två påförda utfyllnadslager som fortsatte längs med hela
schaktet fram till nuvarande gångväg.
Det första utfyllnadslagret var cirka 0,10 meter tjockt närmast
bostadens östra kortsida och bestod av gulbeige lera uppblandat med
matjord som innehöll recent material som spik, glas, kakel- och
granitplattor etc. utfyllnadslagret blev betydligt tjockare åt öst 0,30
meter.
Under det första utfyllnadslagret kom ytterligare ett utfyllnadslager,
det var 0,30 meter tjockt närmast bostadens östra kortsida.
Utfyllnadslagret bestod av matjord och stora stenar som var 0,30 – 1 m i

diameter, även detta utfyllnadslager blev betydligt tjockare åt öst 1 1,20 meter (figur 2).

Figur 2. Foto över sluttningen ner mot vattnet. Längst upp i profilen syns
påförda utfyllnadsmassor, därefter mörkbrunt lager som tolkas vara den
ursprungliga marknivån. Längst ner beige naturlig lera. Bilden är tagen från
norr Fotograf: Jimmy A Karlqvist
Vid nuvarande gångväg dyker den ursprungliga marknivån kraftigt
och utfyllnadslagrena tar vid. Den ursprungliga marknivån bestod som
tidigare av matjord och var cirka 0,30 meter tjockt. En mindre horisont
med kol förekom också vid sidan av gångvägen direkt under de
påförda utfyllnadslagren i matjordslagret (figur 3) och var 0,20 meter
tjockt och cirka 1 meter brett. I kollagret fanns en mindre bit plast, och
tolkas därför som recent men plastbiten kan eventuellt också ha
kommit från ovanliggande utfyllandslager. Schaktet som grävdes på
husets norra sida anslöts sedan till det som grävdes på husets östra
sida.

Figur 3. Foto över kolhorisonten vid sidan av nuvarande gångväg. I profilen
syns även de påförda utfyllnadsmassorna som blir tjockare mot öst. Det
mörkbruna lagret är ursprunglig marknivå som sluttar åt öst. Längst ner beige
naturlig lera. Bilden är tagen från S. Fotograf: David Fahlberg

Fynd
Endast ett fåtal äldre fynd hittades i NV delen av schaktet och då i
matjordslagret som var det enda fyndförande lagret.
Mot öst ökade koncentrationen av fynd, troligtvis på grund av den
naturliga topografin som sluttar kraftigt ner mot vattnet. Många
obrända ben påträffades men majoriteten får anses vara från senare tid,
även ett fåtal brända ben förekom. Flera yngre rödgods skärvor
påträffades och dessa kommer sannolikt från trefotsgryta, skål och
kokkärl. En bit rumpkakel med svart glasering, fönsterglas, slagg och
flintgods hittades också i matjordslagret. Även recent avfall som plast,
porslin och nutida glas samt metallföremål förekom också i
matjordslagret.

Slutsatser och utvärdering
Inga konstruktioner eller äldre intakta kulturlager påträffades, endast
lösfynd blandat med modernt material hittades i matjordslagret. Det
kan förklaras genom att området fortfarande brukas. Skärvorna av yngre
rödgods bör dock kunna härröra från gårdstomten. Utfyllnadslagren kan
delvis vara gamla massor omrört med nyare massor. Eventuellt har de
tillkommit för att täcka och fylla upp området vid och omkring
brunnarna när man grävde för den äldre trekammarbrunnen.

Alternativt kan det också vara en terraserring för att förhindra
jorderosion då den ursprungliga marknivån sluttar kraftigt mot öst.

Sammanfattning
I samband med schaktning för en infiltrationsanläggning inom
fastigheten Stora Ornäs 1:2 Torsångs socken, Borlänge kommun
genomförde arkeologer från Dalarnas Museum en arkeologisk
förundersökning i form av en schaktningsövervakning i enlighet med
Länsstyrelsens beslut. Arbetsföretaget berörde delar av
bytomt/gårdstomt RAÄ 162:1. I delar av schaktet fanns störningar och
påförda massor från sentida markarbeten. Det framkom inga
anläggningar eller äldre intakta kulturlager, utan endast enstaka
lösfynd som troligtvis härrör från gårdstomten. Dalarnas Museum
förordar inga ytterligare arkeologiska insatser för det aktuella
arbetsföretaget, däremot bör även eventuella framtida markarbeten i
området övervakas av arkeologisk expertis.
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Dokumentationsmaterialet bestående av 37 foton förvaras på Dalarnas
museum. Inga fynd tillvaratogs.
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Bilaga 2. Utdrag ur fastighetskartan
med schaktet inritad.
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