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Inledning
I samband med att Borlänge kommun planerar att uppföra bostäder inom 
fastigheten Stora Ornäs 1:52 (figur 1) utförde Dalarnas Museum en arkeolo-
gisk förundersökning i enlighet med länsstyrelsen beslut, dnr 431–8310–2017. 
Förundersökningsområdet var ca 12 000 kvadratmeter stort och schaktnings-
arbetet berörde delar av fornlämningen Torsång 2:1, en hyttlämning för 
kopparframställning med medeltida anor (FMIS). Undersökningsområdet 
var beläget i ett område med varierande karaktär. I västra delen fanns en 
grusplan och grönytor med bland annat en mindre fotbollsplan. Den östra 
delen bestod av en björkdunge och en mindre väg. Ornäs BK klubbhus låg i 

Figur 1. Utdrag ur terrängkartan med förundersökningsområdet inom den blå ringen. Skala 1:50 000.
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söder. Höjdskillnaden mellan västra och östra sidan var markant. Västra de-
len låg ca 2–4 meter högre upp jämfört med östra delen. Förundersökningen 
utfördes under en vecka i juni 2018. Uppdragsgivare var Borlänge kommun. 

Kunskapsläge
I närområdet strax nordost om det aktuella förundersökningsområdet gjordes 
2009 en förundersökning. De två schakten var sammanlagt ca 43 meter långa 
och ca 1,80 meter breda och djupet ca 0,3–0,7 meter (figur 2). Schakten grävdes 
i en sluttning. Under matjordslagret fanns, i stort sett över hela ytan, rester av 
ett slaggvarp. Slagglagret var som tjockast i den nedre delen av schaktet samt 
i den övre delen av sluttningen. I den nedre delen, längst österut, framkom 
även rester av en träkonstruktion som tolkades vara en förstärkning eller sko-
ning mot ån och bedömdes vara sentida, troligen från 1800- eller 1900-talet. 
Ett slaggprov expertbedömdes av Geoarkeologiska laboratoriet i Uppsala och 
bedömdes komma från en första smältning. Även ett kolprov togs, vilken fick 
en datering till 1500- och 1600-tal (Helgesson 2009).

Förundersökningsområdet (figur 2) ligger inom vad som en gång varit 
Stora Ornäs mark. Namnet Ornäs nämns första gången i skrift 1318 och 1368. 

Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan med det aktuella förundersökningsområdet markerat med blått och 
fornlämningarna RAÄ Torsång 2:1, 114:1 och 162:1 markerat med rött. En tidigare förundersökning 
norr om aktuellt område har markerats med grönt. Skala 1:5 000.
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I slutet av 1400-talet innefat-
tade Ornäs sätesgård sju 
bergsmansgårdar ägda av 
Stig Hansson (Carlsson & 
Sundström 1998; Burman & 
Carlsson 1999). Stig Hans-
son hade som fogde över 
Silvberg inflytande över 
stora delar av Bergslagen, 
och med anledning av hans 
betydande position sökte 
Gustav Vasa hans hjälp för 
att starta ett nytt uppror 
mot Kristian II. I Dalarna, 
som var rikt på både koppar 
och andra metaller, hade 
man genom bergsbruket 
byggt upp en betydande 
maktfaktor i landet (Nordin 
2005:141–143 och 2009:65–87). Ornäs ingår i Kopparbergslagen och ligger på 
ett bekvämt avstånd från koppargruvan i Falun. I Ornäs fanns en av de sydli-

0 50 10025 Meter

±

Figur 3. Utdrag ur Tabula Geographica från år 1640 med det 
aktuella hyttområdet inringat med blå cirkel.

Figur 4. Karta från år 1693 rektifierad mot dagens fastighetskarta. På kartan finns både hårdvallsäng 
(grönt) och slaggvarp (grått) utmarkerade. Skala 1:2000
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gaste 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, och 1695 nämns att kvarnen hade tre stenar. 
Kopparhyttan ska ha legat ett stycke ovanför kvarnen och anlades tidigare, 
d.v.s. någon gång under medeltiden. År 1640 var hyttan gångbar och kunde 
brukas hela året. Den bestod då av en ugn och två rosthus, dessa sköttes av en 
smältare (figur 3). År 1658 blåstes hyttan ner, d.v.s. man lade ned verksamhe-
ten. 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) från år 1693 låg 
slaggen spridd längs Faxåns dalgångs västra sida från Ösjöns utlopp och ca 
450 meter norrut (figur 4). En såg och en kvarn låg söder om den gamla bron, 
öster om undersökningsområdet, på var sida om ån. Kartan har betydande 
vinkelfel så rektifieringen blir bara ungefärlig, men undersökningsområdet 
verkar ligga väster om slaggvarpet i ett område med hårdvallsäng och ung 
tallskog. Området odlades senare upp och på 1800-talet brukades det som åker.

Framställning av koppar var en lukrativ sysselsättning. Bergsmännen som 
ägnade sig åt hyttdrift och gruvbrytning i Kopparberg fick förutom avkast-
ningen från kopparen även viss skattefrihet för det skogs- och jordbruk man 
bedrev vid sidan av. 

Kopparframställning var dock en ganska tidsödande process som innebar 
flera olika steg (figur 5).

1. Skrädning innebar att malmen slogs sönder med slägga till bitar av 
ungefär tre knytnävars storlek.

2. Kallrostning bedrevs i öppna bås som var formade som ett U och var 
cirka 5 meter långa och 2–3 meter breda. Dessa var ofta belägna i 
slaggvarp eller i en naturlig eller slaggbemängd slänt och procedu-

Figur 5. Kopparframställningens olika processled, från Körsnerska hyttan vid Ingarvet i Falun. 
Akvarellerad illustration: Daniels Sven Olsson (2010:84).
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ren gick ut på att rena malmen genom en oxidationsprocess där sva-
vel och andra föroreningar drevs ut. Detta varade i 6-8 veckor.

3. Sulubruk utövades i en hytta som bestod av en enkel stolpkonstruk-
tion med brädklädda väggar med en öppning i taket. Hyttorna var 
oftast placerade vid ett vattendrag. I hyttan hade man en schaktugn 
med öppen skorsten. I själva härden krävdes en temperatur på 1080 
grader, vilket är smältpunkten för koppar. Man gjorde en reduce-
rande smältning i hyttan under 12 dygn, varvid en hel del av järnet 
gick bort som slagg, och slutligen hade man fått fram skärsten vilket 
är en mellanprodukt.

4. Vändrostning skedde i en rektangulär byggnad som hade ett sadel-
tak som delvis var öppet. Inne i byggnaden fanns minst 5, men ofta 
8–10, bås där man gjorde ytterligare en oxidationsprocess som gick 
ut på att rena skärstenen genom värme. Den flyttades från ett bås till 
ett annat under 5–6 veckor för att få bort återstående föroreningar. 

5. Råkopparsmältning förekom antingen i samma ugn som sulubruket 
eller i en separat mindre schaktugn. Man fick fram råkoppar genom 
en intensiv reducerande smältning som varade i cirka 4 dygn. Smäl-
tan man fick fram kallades tacka eller galt och innehöll 90 – 95 % 
koppar och dessa kunde väga mellan 350 och 1350 kg. 

6. Garning innebar att råkoppar oxiderades under tillförsel av luft för 
att förädlas. Garningen i större skala skedde först i Säter 1619 och 
från 1637 i Avesta. Dessförinnan hade råkopparen i huvudsak ex-
porterats till utländska kopparförädlingsverk. (Olsson 2009:81–85; 
Geijerstam & Nisser 2011:61)

I slutet av 1870-talet upp-
fördes ett sågverk av Nils 
Ekström alldeles invid 
kvarnen, efterhand res-
tes även kolmilor. Siljans 
Kol AB köpte verksam-
heten år 1900 (figur 6). 
Vid starten anlades en 
ny såg med tre sågramar 
och en kolgård. Kolning-
en skedde först i mila 
men från och med 1915 
byggdes två kolugnar. 
Vid kolningen utvanns 
även biprodukter som 
träsprit, terpentin och 
tjära. Ugnarna var igång 
till slutet av 1950-talet då Bergslaget köpte verksamheten, men lades så små-
ningom ned (Pettersson 1998:9–10). 

Syfte
Syftet med förundersökningen var att fastställa och beskriva fornlämningens 
karaktär, tidsställning, utbredning, omfattning, sammansättning och komplex-
itet med hjälp av ett vetenskapligt arbetssätt. Vidare skulle undersökningen 
vara av god kvalitet och ge underlag för bedömningen av fornlämningens 

Figur 6. Fotografi från början av 1900-talet över sågverket i Ornäs. 
Fotograf Birger Nordensten. Dalarnas museums bildarkiv.
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kunskapspotential inför ett eventuellt beslut om arkeologisk undersökning. 
Dessutom skulle provtagning för 14C-analys utföras om det framkom lämpligt 
material vid förundersökningen. I förekommande fall skulle även slagg och/
eller annat material från metallframställning tas tillvara för expertanalys.

Metod och genomförande
Totalt undersöktes 686 kvadratmeter (cirka 5%) av undersökningsområdet 
genom 10 sökschakt, ca 3–4 meter breda och 10–30 meter långa, fördelade över 
området för att täcka in största möjliga yta. Samtliga schakt maskingrävdes 
med planskopa skiktvis ner till den nivå där kulturlager eller konstruktioner 
kunde påträffas. Som tidigare nämnts, genomfördes sökschaktsgrävningen 
huvudsakligen i trädbevuxna ytor, grus- och gräsytor. Östra delen av un-
dersökningsområdet var till stor del beväxt med björkar och björksly och 
försvårade framkomligheten inom denna del. 

Figur 7. Utdrag ur fastighetskartan med förundersökningsområdet markerat med blått, schakten med 
svart och sektioner med rött. Markerat med ljust blågrönt är den tidigare förundersökningen som 
genomfördes 2008. Skala 1:1000.
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Sökschakten grävdes med hjälp av grävmaskin ned till naturlig mark. 
Därefter rensades schaktväggar och botten för hand och lagerföljden doku-
menterades i profil. Anläggningar i form av nedgrävningar med tillhörande 
fyllningar samt kulturlager beskrevs samt dokumenterades i plan och gavs 
id-beteckning, A1, A2 etc. Tydliga stenkonstruktioner beskrevs samt doku-
menterades i plan och gavs id-beteckning, SSK1, SSK2 etc. Vissa anläggningar 
delundersöktes genom provrutor och handgrävning för att försöka fastställa 
dess art och karaktär. Vid grävandet av dessa gavs provrutorna id-beteckning 
SN. I de fall där det bedömdes lämpligt dokumenterades anläggningarna i 
profil. Schakt, anläggningar och större sammanhängande kulturlager mättes 
in digitalt med RTK-GPS för att sedan bearbetas i Trimble Business Center. 
Schakten lades igen och en enkel återställning av markytan gjordes efter av-
slutad förundersökning. 

Undersökning och resultat

Schakt
Totalt grävdes 10 sökschakt, vilka var lagda parallellt och delvis överlappade 
varandra längst med förundersökningsområdet för att på så sätt täcka in så 
mycket yta som möjligt (figur 7). 

Schakt 1 var ca 16x3 meter stort, placerat i öst-västlig riktning och grävdes 
2,0–2,10 meter djupt (figur 8). I schaktet framkom 1,4–1,6 meter med fyllnads-
massor (L3). Därefter ett framkom vegetationsskikt under fyllnadsmassorna 
som i östra delen övergick till ett 0,1–0,2 meter tjockt svart lager bestående av 
kolstybb, (L4). Centralt i schaktets tunnade lagret ut och upphörde. Under 
detta påträffades en äldre odlingshorisont A1 (L6). 

Schakt 2 var ca 17x3 meter stort, placerat i öst-västlig riktning och grävdes 
2,0 meter djupt (figur 9). I schaktet framkom 1,2–1,3 meter med fyllnadsmas-
sor (L4). Därefter ett vegetationsskikt (L5) med rotkoncentrationer inom vissa 

Figur 8. Sektionsritning över lagerföljden i schakt 1. Skala 1:50

1 Grästorv, 0,05–0,1 meter tjockt.
2 Sand, 0,2–0,3 meter tjockt
3 Omrörda/fyllnadsmassor, 1,4–1,6 meter 

tjockt.
4 Kolstybblager, 0,05–0,15 meter tjockt.

5 Trädstubbe
6 Odlingslager (A1), 0,05–0,2 meter tjockt.
7 Naturlig silt.
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Figur 10. Sektionsritning över lagerföljden i 
schakt 3. Skala 1:40

Figur 11. Sektionsritning över lagerföljden i 
schakt 4. Skala 1:40

1 Grästorv, 0,1 meter tjockt.
2	 Ljusgrå	finkornig	sand	med	inslag	av	

grus, 0,1 meter tjockt.
3 Beige lera, 0,2 meter tjockt.
4 Grå lera, 0,1 meter tjockt.
5 Horisont med grovkornig sand, 0,05 

meter tjockt.
6 Gråbrunt odlingslager (A1), 0,05 meter 

tjockt.
7 Beige naturlig silt.

1 Grästorv, 0,1 meter tjockt.
2 Sand, 0,2 meter tjockt.
3 Grått grus, 0,1–0,15 meter tjockt.
4 Omrörda/fyllnadsmassor, 1,2–1,3 meter 

tjockt, bestående av grovkornig sand, 
grå lera, med inslag av asfalt, glas, 

1 Grästorv, 0,1 meter tjockt.
2	 Ljusgrå	finkornig	sand,	0,1	meter	tjockt.
3	 Brunröd	finkornig	sand,	0,1	meter	tjockt.
4 Grå grusig sand, 0,3 meter tjockt.
5 Brun lerig sand, 0,2 meter tjockt.
6 Grå lera, 0,7 meter tjockt.
7 Gråbrunt odlingslager (A1), 0,1–0,15 

meter tjockt
8 Naturlig silt.
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Figur 9. Sektionsritning över lagerföljden i schakt 2. Skala 1:40

tegel, småsten 0,05–0,1 meter stora.
5 Vegetationsskikt med större rötter inom 

vissa områden, 0,1–0,2 meter tjockt.
6 Gråsvart odlingslager (A1), 0,1–0,3 me-

ter tjockt. 
7 Naturlig silt.
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partier. Efterföljande lager var odlingslager A1 (L6). I kontaktytan påträffades 
recent material samt stubbar.

Schakt 3 var ca 20x3 meter stort och placerat i öst-västlig riktning. Det 
grävdes 1,1 meter djupt i väst och 1,4–1,5 meter djupt i öst (figur 10). I schaktet 
framkom 1,2 meter med fyllnadsmassor i öst, i väst 0,8 meter tjockt (L4, L5 
och L6). Därefter noterades ett sporadiskt förekommande tunt vegetations-
skikt ovan odlingslager A1 (L7). I odlingslagret påträffades recent material 
sannolikt nedtryckt från ovanliggande fyllnadsmassor. 

Schakt 4 var ca 13x3 meter stort och placerat i öst-västlig riktning och var 
0,4 meter djupt i väst 
samt 1,1 meter djupt i 
öst (figur 11). I schaktet 
framkom 0,1–0,2 meter 
med fyllnadsmassor. 
I schaktets östra del 
påträffades rester av 
odlingslager A1.

Schakt 5 var ca 29x3 
meter stort, placerat i 
öst-väst och var 0,3–0,5 
meter djupt i väst samt 
ca 0,8–0,9 meter djupt i 
öst. I schaktet framkom 
0,2–0,5 meter med fyll-
nadsmassor. I schaktets 
östra del påträffades en 
horisont av odlingsla-
ger A1 (figur 12).

Schakt 6 var ca 4x21 
meter stort och place-
rat i öst-västlig rikt-
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Figur 12. Sektionsritning över lagerföljden i 
schakt 5. Skala 1:40

Figur 14. Djupschakt 1 genom A7 i schakt 6 östra del, se beskrivning 
för A7. Foto från söder, Jimmy A Karlqvist

Figur 13. Sektionsritning över lagerföljden i 
schakt 6. Skala 1:40

1 Grästorv, 0,15 meter tjockt.
2	 Brungrå	finkornig	sand	med	inslag	av	

grus, 0,1–0,12 meter tjockt.
3 Gråbeige lera med inslag av tegel och 

trä, 0,3 meter tjockt.
4 Ljusgrå odlingslager med plogspår samt 

inslag av kol och järnutfällningar, 0,1–0,2 
meter tjockt.

5 Gråbeige naturlig silt.

1 Vegetationslager, 0,1 meter tjockt.
2 Svartgrå grusig sand, västra delen inne-

höll slagg, i övrigt homogent, 0,1–0,13 
meter tjockt.

3 Beige naturlig silt.

3	 Gråbrun	trampyta	innehållande	träflis,	småbitar	av	bark	
samt slagg, 0,02 meter tjockt.

4 Rostbrun slagg, 0,15 meter tjockt.
5 Kollager, 0,05–0,1 meter tjockt.
6 Naturlig lera, 0,2 meter.
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ning. Schaktet var ca 1 meter djupt i 
väst samt 0,4 meter djupt i öst. Överst 
låg ett 0,1 meter tjockt vegetationsla-
ger. I schaktets sydvästra del i anslut-
ning till anläggning A2 (grop) fanns 
en stor förekomst av slagg under 
torven samt ett gråsvart siltigt lager 
och den naturliga marknivån (figur 
13). Slagglagret fortsatte mot schak-
tets östra del där lagret fick ett stort 
inslag av rostbrunt grus som i sin tur 
överlagrade anläggning A7. Anlägg-
ning A7 tolkades vara en aktivitetsyta 
med flertalet horisonter. Inom A7 
begränsning framkom även anlägg-
ning A12, A13, A14, SSK1 och SSK2.

Vid östra delen av A7 togs två 
djupschakt upp för att ytterligare 
kunna bedöma karaktären och sam-
mansättningen samt tjockleken på 
aktivitetsytan (figur 14).

Schakt 7 var ca 22x3 meter stort och placerat i öst-västlig riktning. Schaktet 
var 0,4 meter djupt i väster och 0,15 meter djupt i öster. I schaktets västra halva 
framkom ett cirka 0,1 meter tjockt slagglager liggandes i ett gråsvart siltlager. 
Under framkom steril marknivå. Centralt i schaktet framkom anläggning 
A4, A5 och A6. Inga synliga spår av odlingslager A1 påträffades, inte heller 
påträffades slagg i centrala eller östra delen av schaktet (figur 15).

Schakt 8 var ca 3x16 meter stort och placerat i öst-västlig riktning. I schaktet 
framkom en större stenkonstruktion SSK3. En breddning på cirka 7x9 meter 
gjordes mot schaktets östra del för att försöka avgränsa anläggningen som 
påträffades. Schaktet var 0,4–0,8 meter djupt. Under torven påträffades ett 
0,2–0,3 meter tjockt slagglager i schaktets västra samt centrala delar. I schaktets 
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Figur 17. Sektionsritning b över lagerföljden i 
schakt 8 nedre del. Skala 1:40

Figur 16. Sektionsritning a över lagerföljden i 
schakt 8 övre del. Skala 1:40

1 Vegetationsskikt, 0,05–0,1 meter tjockt.
2 Slagglager med inslag av jord, sand och 

grus, 0,2 meter tjockt
3 Gråbrunt odlingslager (A1) med inslag 

av slagg, 0,15 meter tjockt.
4 Beige naturlig silt

1 Vegetationsskikt, 0,05–0,1 meter tjockt.
2 Slagglager med inslag av sand och grus, 

0,25 meter tjockt
3 Kollager, 0,1–0,15 meter tjockt.
4 Beige naturlig silt
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Figur 15. Sektionsritning över lagerföljden i schakt 
7. Skala 1:40
1 Vegetationsskikt, 0,1 meter tjockt.
2 Gråsvart silt med inslag av grusig sand, 

0,1 meter tjockt.
3 Naturlig silt
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västra del, under slaggen, noterades en 0,1 meter tjock horisont av odlingslager 
A1, starkt infiltrerat av mindre bitar slagg (figur 16). I schaktets centrala samt 
östra delar fanns, utöver slaggen, också större mängder rostbrunt grus samt 
tegelkross, cirka 0,2–0,3 meter tjockt, som i sin tur överlagrar den förmodade 
vändrost (SSK3) som där påträffades. I anslutning till SSK3 strax väster om 
densamma påträffades förutom slagg ett underliggande kollager ca 0,10–0,15 
meter tjockt (figur 17). Terrängen där schaktet låg tycks lätt terrasserat och 
sluttar nedåt åt öst i höjd med schaktets mitt samt vändrosten (SSK3). Ter-
rasseringen beror sannolikt dels på slaggvarpen, den äldre odlingsytan men 
också på anläggningen.

Schakt 9 var ca 3x25 meter stort och placerat i öst-västlig riktning och 
var mellan 0,3–0,5 meter djupt. I schaktets västra del påträffades ett ca 0,05 
meter tjockt gråsvart siltlager innehållande en mindre mängd slagg (del av 
slaggvarp). Slaggintensiteten samt den gråsvarta silten ökade i tjocklek mot 
schaktets mitt till cirka 0,2 meter och tunnade sedan ut i öst. En tunn horisont 
av odlingslager A1, knapp 0,1 meter tjockt, var synlig i sektion (figur 18) i 
schaktets västra del. Terrängen i vilken schaktet var placerat tycks lätt terras-
serat och sluttar nedåt åt öster i höjd med schaktets mitt samt uttunnandet 
av slaggvarpen. Terrasseringen kan bero dels på slaggvarpen, men också 
förekomsten av den äldre odlingsytan A1. 

Schakt 10 var ca 3x20 meter stort och placerat närmast Ornäs BK Klubb-
hus och låg i öst-västlig riktning. Schaktet var 0,6 meter djupt. Terrängen i 
sig var relativt flack och saknade terrassering till skillnad från schakt 8 och 9. 
Sparsam slaggförekomst under torven. Ett cirka 0,15 meter tjockt odlingslager 
A1 påträffades i sektion (figur 19), det tunnade därefter ut åt öst. Endast en 
anläggning påträffad i detta schakt och ett smalt dike för en nedgrävd kabel.

Figur 18. Lagerföljden i schakt 9. Gråsvart silt syntes under torven och därunder 0,1 meter odlingsjord 
A1. Foto från norr, Mattias Frisk

A1
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Anläggningar 
Totalt påträffades 17 anläggningar. Majoriteten av dessa framkom i schakt 6 
till 10 i östra delen av undersökningsområdet (figur 20). De utgjordes av ett 
odlingslager, slaggvarp, två diken, fem gropar, en nedgrävning, fyra stolphål, 
en syllsten, en aktivitetsyta och en vändrost.

A1 Odlingslager
Lämningen bedömdes utgöra ett äldre odlingslager, vilket var 0,05–0,15 meter 
tjockt. Lagret bestod av silt med inslag av lera, och var ljusgrått till färgen. 
I lagret påträffades kolfragment. Odlingslagret fanns inom större delen av 
undersökningsområdet. I områdets västra del, tydligt i framförallt schakt 4 
och 5, var lagret nästintill bortschaktat eller bortplöjt. I schaktväggarna syntes 
tydligt att lagret sluttade lätt nedåt åt öst. Lagret påträffades även i de östliga 
schakten, främst 8 till och med 10. 

A2 Grop
Gropen var ca 3x2 meter stor och påträffades i schakt 6 sydvästra kant. Den 
synliga delen var rundad i plan och cirka 0,4 meter djup. Flack botten med 
rundade kanter. Anläggningen innehöll stora mängder slagg och gråbrun 
lera. Anläggningens botten utgjordes av ett cirka 0,1 meter tjockt lager av 
orangebrun lera, vari en planka påträffades och togs tillvara på för eventuell 
datering. Anläggningens östra sida utgjordes av ett tjockt lager kolinblandad 
lera (figur 21). 

A3 Dike
Diket var ca 2x3 meter stor och påträffades centralt i schakt 6 och hade ore-
gelbunden form i plan. Fyllning bestod av småsten, cirka 0,1–0,15 meter 
stora, samt slagg och enstaka inslag av kol. Anläggningen låg i nord-sydlig 
riktning. I profil syntes tydligt att anläggningen utgjorde ett dike. Diket i sig 
var cirka 0,4 meter brett och 0,15 meter djupt. I sektion syntes också två andra 
fördjupningar som sannolikt utgjorde stenlyft.

Figur 19. Lagerföljden i schakt 10. Under torven fanns sparsamt med slagg och därunder 0,15 meter 
odlingsjord A1. Foto från norr, Mattias Frisk

A1
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Figur 20. Schaktplan med flertalet anläggningar. Aktivitetsytan A7 är markerad med rött och övriga 
anläggningar med orange. Skala 1:500
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Figur 21. Sektionsritning över anläggning A2 i schakt 6 västra del. Skala 1:40

1 Gråbrun lera med stor mängd slagg, 0,2–0,3 meter tjockt
2 Kolblandad lera, 0,1–0,3 meter tjockt
3 Lera med orangebrun järnutfällning, 0,05–0,08 meter tjockt
4 Bräda
5 Gråbeige naturlig lera/silt
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A4 Grop
Botten av en slaggrop vilken påträffades i schakt 7. Anläggningen var ca 
2,0x0,6 meter stor och 0,05–0,1 meter djup. Anläggningen fortsatte in i södra 
schaktväggen. Den var avlångt rektangulär till formen i plan, delvis bortgrävd 
vid schaktning. Fyllning bestod av svartbrun siltig lera samt en mängd slagg. 
Lätt rundad bottenform i profil med enstaka fördjupningar, troligen från sten 
eller slagg.

A5 Grop
Sten- och slaggfylld grop vilken påträffades i schakt 7. Anläggningen var ca 
3x1,6 meter stor. Droppformad i plan. Fyllningen innehöll ett fynd i form av 
en hästsko, slagg och sten varav en del av större karaktär, cirka 0,2–0,3 meter 
stora. I övrigt bestod fyllningen av grå silt. I profil hade anläggningen oregel-
bunden bottenform, cirka 0,1–0,2 meter djup. Ej tydligt avgränsad. 

A6 Utgår

A7 Aktivitetsyta
Ytan utgör ett större aktivitetsområde (figur 22–23) vilket framkom i schakt 
6 östra del under ett 0,2–0,3 meter tjockt slagglager (L1). Området rensades 
av för hand för att kunna bedöma anläggningens karaktär och sammansätt-
ning. Vid handrensningen konstaterades flertalet horisonter med kol (L2), 
svartgrå silt (L3) samt rostbrun slagg (L4) och koncentrationer av tegel samt 
tegelbrockor. För att ytterligare kunna bedöma anläggningens komplexitet 
grävdes två djupschakt i dess östra del (figur 14 och 24). Då framkom ytterli-
gare ett kollager (L5). Lagren hade en ojämn kontaktyta och inom ett mindre 
område av L4 noterades ett mycket kompakt lager vilket tolkades vara en 
trampyta. Lagerföljd enligt nedan:

L1: Brunt slagglager.
L2: Kollager. 0,02–0,06 meter tjockt. 
L3: Gråbrun sandig silt med kol, slagg, grus samt träflis och bark. Öster 

Figur 22. Aktivitetsyta A7 i schakt 6 östra del. Foto från nordost Jimmy A Karlqvist
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om SSK1-2 var detta lager mycket kompakt, cirka 0,1 meter tjockt och 
utgjorde sannolikt en trampyta.

L4: Rostbrunt grus- slagglager, 0,1 meter tjockt.
L5: Kollager, 0,08–0,13 meter tjockt. Delvis infiltrerad av naturlig silt.

A8 Stolphål
Stolphålet var ca 0,5x0,5 meter stor och hade rund form i plan och påträffades 
i schakt 10. Anläggningen var 0,1 meter djup i profil, hade rundad botten och 
fylld med slagg.

Figur 23. Schakt 6 med aktivitetsyta A7 Skala 1:200.

4
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3

Figur 24. Djupschakt 2 genom A7 i schakt 6 östra del. Foto från norr, Jimmy A Karlqvist

3 Gråbrun trampyta (se ovan)
4	 Rostbrunt	slagglager	med	inslag	av	träflis,	0,2	meter	tjockt.
5 Kollager. 0,1–0,13 meter tjockt.
6 Naturlig lera
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A9 Dike
Diket var ca 2,5x3 meter stor och påträffades i schakt 9 direkt under torven. 
Ej helt avgränsad då anläggningen fortsätter in i norra samt södra schaktväg-
garna. I profil, ca 0,1 meter djup (cirka 0,2 meter avlägsnades vid framrensning 
och schaktning) med plan till något rundad botten. Eventuellt fortsättningen 
på dike A3. Fyllningen bestod av stora mängder slagg och svartgrå silt. Utgör 
sannolikt ett dike eller botten från den överlagrande slaggvarpen. 

A10 Stolphål
Stolphålet var ca 0,4x0,4 meter stor och hade rundad form i plan och framkom 
i schakt 9. Bottenformen var rundad och ca 0,15 meter djup. Fyllningen bestod 
av gråsvart lera samt enstaka bitar slagg. 

A11 Avfallsgrop
Gropen var 2,5x1 meter stor och hade oregelbunden form i plan och påträf-
fades i schakt 9. Förmodades utgöra två gropar men utgör endast en grop 
samt en lagerficka. I profil cirka 0,2 meter djup. Fyllningen bestod av gråbrun 
humös jord. Starkt omrörd och infiltrerad av rötter. Förekomst av sten, spik, 
glas samt annat järnskrot samt ett antal större stenar, cirka 0,1–0,3 meter stora. 

A12 a och b Stolphål
Stolphålen var ca 0,5x0,5 samt 0,3x0,3 och meter stora och påträffades i schakt 
6 (figur 23). I plan hade anläggningen formen av en åtta. Troligtvis två stolphål 
eller omstolpning. I profil ca 0,5 meter respektive 0,25 meter djupa. Fyllningen 
bestod av grå silt och kol. Det större stolphålet (b) hade rester av en stensko-
ning vilken bestod av 0,15–0,3 meter stora stenar och enstaka bitar slagg. I 
botten av det större stolphålet fanns fragment av stolpe bevarad, cirka 0,25 
meter i diameter, vilken tillvaratogs för datering. 

A13 Grop
Gropen var 0,8x0,4 meter stor och 0,2 meter djup. Fyllningen bestod av slagg. 
Gropen påträffades i schakt 6 (figur 23).

A14 Nedgrävning
Nedgrävningen var ca 0,45x0,35 meter stor och 0,1 meter djup. Fyllningen 
bestod av ett svartgrått siltigt lager med kol och slagg och låg under SSK2 i 
schakt 6.

A15 Slaggvarp
Rester av slaggvarpet syntes från schakt 6 till och med schakt 9, där varpet 
avtog i tjocklek. Slaggvarp noterades främst i de västra och centrala delarna 
av schakten. Slaggvarpet var 0,05–0,30 meter tjockt.

SSK1 Stolphål
Flertalet större stenar koncentrerade till en oval form i plan. 0,6x0,5 meter 
stor. I anläggningen fanns en stolpe bevarad, vilken togs tillvara för datering. 
Utgör sannolikt en omstolpning av A12b, schakt 6.

SSK2 syllsten?
Större sten, 0,6x0,4 meter stor, av maskin flyttad en aning från sitt ursprungliga 
läge. Stenen låg ovanpå A14 i schakt 6.
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SSK3 Vändrost
Anläggningen utgörs av två relativt tydliga bås av en vändrost och framkom 
i schakt 8 (figur 25–26). Västra samt södra vägglinjen bestod av rosafärgade 
kantiga stenar samt flertalet rundade naturstenar. Den norra/mittersta vägg-
linjen bestod av rundade stenar. Ytan var täckt av ett cirka 0,05–0,1 meter 
tjockt lager grusig slagg, rödfärgat av järnoxid samt gul/gulbrunt svavel. 
Konstruktionen överlagras av ett ca 0,2–0,3 meter tjockt lager slagg, rostbrunt 
grus samt tegelkross. I sig överlagrar konstruktionen ett ca 0,1 meter tjockt 
kollager i väst samt syd. Norröver, i ett av båsen, fanns ett tunt lager grusig 
slagg, cirka 0,1 meter tjockt varunder steril gråvit lera framkom. I stort tycks 
konstruktionen vara anlagd på ett lager av brun sand, något som undersök-

Figur 25. Stenraderna representerar väggar i vändrosten SSK3, Foto från öst, Jimmy Axelsson Karlqvist.

Figur 26. Schakt 8 med vändrost SSK3, provrutor markerade med grönt och sektioner med rött. Skala 
1:200.
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ning av sektion i väst visade, samt att 
det kollager som fanns där gick upp 
mot vägglinjen i öst.

Vid SSK3 grävdes tre provrutor 
i och bredvid anläggningen för 
att kunna bedöma karaktären och 
sammansättningen samt eventuella 
underliggande kulturlagers tjocklek 
(figur 27, 28 och 29). Utifrån kulturla-
grens karaktär och sammansättning 
utgjorde anläggningen sannolikt 
rester av en vändrosts sista rostning.

Analyser

Dendrokronologisk analys
Från stolphålet SSK1 sågades ett 
prov, vilket lämnades för dendrokro-
nologisk analys till Hans Linderson 
vid Lunds universitet. Stolpen hade 
170 synliga årsringar och hade av-
verkats någon mellan 1790–1830, för 
mer information se bilaga 1. 

Makrofossilanalys
Totalt samlades två jordprover i schakt 1 in för makrofossilanalys. Det ena 
provet togs i anläggning A1 vilken i fält tolkades vara ett större odlingslager, 
L6 (PM204). Det andra togs i ett kolstybblager, L4 (PM205), se sektion figur 
8. Avsikten med provtagningen var att utröna innehåll och funktion. Provet 
från kolstybblagret ansågs i fält kunna ha koppling till hyttverksamheten eller 
röjningsbränning. Provet från odlingslagret ansågs kunna ha medeltida eller 
1600-talsursprung. Sammanfattningsvis påvisade analysen att tolkningen av 
A1 (PM 204) som en odlingshorisont är sannolik. Kolstybblagrets tillkomst 
var desto svårare att säkerställa. Enligt analysen kan lagret ha tillkommit 
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Figur 28. Sektionsritning över lagerföljden i 
provruta SN20 i schakt 8 nedre del. Skala 1:40

Figur 29. Sektionsritning över lagerföljden i 
provruta SN30 i schakt 8 nedre del. Skala 1:40

1 Järnoxidröd, 0,05 meter tjockt.
2	 Röd	järnoxid	infiltrerat	med	naturlig	silt,	

0,05–0,07 meter tjockt.
3 Gråblå naturlig silt.

1 Kollager, 0,5–0,15 meter tjockt.
2 Gråbeige silt med inslag av kol, sten och 

slagg, 0,15–0,23 meter tjockt.
3 Kollager, 0,02–0,05 meter tjockt.
4 Vitgrå naturlig silt.

Figur 27. Sektionsritning över lagerföljden i 
provruta SN10 i schakt 8. Skala 1:40

1 Järnoxidröd med inslag av slagg, 0,05 
meter tjockt.

2 Svavelgult lager med inslag av slagg, 
0,05 meter tjockt.

3 Kollager, 0,05–0,08 meter tjockt.
4 Svartbrunt odlingslager (A1) med stort 

inslag av kol, 0,15–0,2 meter tjockt.
5 Beige silt med inslag av kol, 0,2–0,5 

meter tjockt.
6 Naturlig beige silt.
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som en aktivitetshorisont till följd av hård trampning, sannolikt från hytt-
verksamheten. Det kan däremot inte uteslutas att det rör sig om en odlings-
horisont tillkommen efter svedjebruk, dock krävs ett större underlag för att 
kunna fastställa att svedjebruk skett, vilket inte finns. Kolstybblagret påträf-
fades endast i schakt 1 och indikerar en mindre och isolerad händelse. Om 
kolstybblagret inte har någon koppling till hyttverksamheten är det troligare 
att lagret tillkommit i samband med risbränning d.v.s. att man i samband med 
att den tallbevuxna hårdvallsängen odlades upp, troligen på 1700-talet, har 
rensat området från diverse sly och ogräs, vilket man sedan har eldat upp. 
De provtagna lagren har dock tydliga kopplingar till hyttverksamheten i och 
med de rika inslagen av pimpstensliknande glasade smältorna som med all 
säkerhet härrör från hyttverksamheten, för mer information se bilaga 2. 

Vedart- och 14C-analys
Tre prover skickades till Ångströmlaboratoriet, Uppsala Universitet för 14C-
analys. Proverna togs från lager 5 i djupschakt 1 i aktivitetsyta A7 (PK422), 
stolphål A12b (PK558) och från vändrost SSK3, lager 3 i provruta SN10 (PK934). 
Proverna togs från vad som bedömdes vara tydliga och säkra anläggningar 
samt uppfattades vara del i en större kontext. För att få bättre kontroll över 
vad som daterades och undvika prov av hög egenålder gjordes dessförinnan 
en vedartsanalys av Thomas Bartholin, Scandinavian Dendro Dating. Resul-
tatet visade att alla proverna hade medelhög till hög egenålder. Det betyder 
att dateringarna kan ha fått för ålderdomliga värden. 14C-analysen visade att 
A7 och SSK3 förmodligen härrör från 1600-talet. Anläggningen A12 härrör 
sannolikt från perioden då sågverket var aktivt. 

 
  

 IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

1200CalAD 1400CalAD 1600CalAD 1800CalAD 2000CalAD 2200CalAD
Calibrated date

Ua-59607  270±32BP

Ua-59608  52±32BP

Ua-59609  296±32BP

Prov. nr Kontext Tall Till 14C-analys
PK422.A7 Aktivitetsyta, lager 5 X ca. 5 årsringar, max. 50 år från bark
PK558.A12 Stolphål X max. 100 år från bark?
PK934.SSK3 Vändrost, provruta SN10, L3 X ca. 2 årsringar, max. 75 år från bark

Prov. nr Kontext 14C	BP	 Kalibrerat	1	σ	 analysnummer
PK422.A7 Aktivitetsyta, lager 3 270±32 1520AD (27,9%) 1570AD UA-59607
   1630AD (37,2%) 1670AD
   1780AD (3,0%) 1800AD 
PK558.A12b Stolphål 52±32 1690AD (15,5%) 1720AD UA-59608
   1810AD (11,4%) 1840AD
   1870AD (41,3%) 1920AD 
PK934.SSK3 Vändrost,  296±32 1520AD (49,9%) 1590AD UA-59609
 ruta SN10, Lager 3  1620AD (19,2%) 1650AD 

Figur 30. Vedartsanalys.

Figur 31. 14C-datering med ett sigmas sannolikhet.

Figur 32. Kalibrerad 14C-datering.
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Slutsatser och utvärdering
I schakt 1 till och med 10 fanns mer eller mindre tydliga lämningar efter 
odlingslager A1. Det tolkas ursprungligen ha varit åkermark utifrån den 
makrofossilanalys som gjorts. Studier av det historiskt kartmaterialet ger dock 
en delvis annan bild då den äldsta kartan från slutet av 1600-talet visar att 
detta område mellan åker och hytta då brukats som hårdvallsäng. Området 
kan naturligtvis ha brukats som åker tidigare under medeltiden men sedan 
förmodligen odlats upp under 1700-talet och brukats fram till 1870-talet, då 
Nils Ekström uppförde ett nytt sågverk. I samband med att sågverket uppför-
des har det sannolikt gjorts markplanering i form av påförandet av diverse 
utfyllnadslager. I schakt 1 till och med 5 påträffades ett äldre vegetationsskikt 
med trädstubbar under utfyllnadsmassorna. På äldre fotografier (figur 6) 
syns även en topografisk skillnad mellan östra och västra delen av under-
sökningsområdet. Stolphål A12 och SSK1 kan sannolikt knytas till sågverkets 
aktiviteter på platsen. Det enda ställe i västra delen av området som möjligtvis 
kan ha bevarade lämningar från hyttverksamheten är schakt 1 östra del med 
kolstybbslagret (lager 4).

I östra delen, schakt 6–10, framkom två tydliga anläggningar med koppling 
till den hyttverksamhet som funnits på platsen. Dels SSK3 vilken har tolkats 
vara rester efter en vändrost med omkringliggande svavel, järnoxid och kol-
lager. Vändrostanläggningen bör ha innehållit 5-10 bås och fortsatt norrut, 
då det eventuellt kan var södra änden som framkommit i schaktet. Vändrost-
ning gjordes i anslutning till smältningarna, därmed finns det en möjlighet 
att lämningar efter själva hyttan kan finnas i närområdet.

Den andra anläggningen var A7, vilken utgjorde en större aktivitetsyta med 
ett grus- och slagglager innehållandes kol- och tramphorisont samt ett under-
liggande kollager. Den ligger i anslutning till det slaggområde som redovisas 
i det äldre kartmaterialet och tolkas också härröra från hyttverksamheten. Då 
den gamla vägsträckningen gick igenom slaggområdet, är det också möjligt 
att ytan har med en äldre väg att göra. Utifrån dateringarna som gjordes 
från anläggningarna är det sannolikt att de påträffade lämningarna är från 
perioden precis innan hyttan blåstes ned, d.v.s. mitten på 1600-talet. Under 
anläggning SSK3 framkom även där odlingslager som därmed troligtvis är 
av medeltida karaktär. Anläggning A2 skulle också möjligtvis kunna kopplas 
till hyttverksamheten men dess funktion har inte kunnat fastställas. 

I schakt 6 till 10 framkom slagg som troligtvis utgör rester efter hyttans 
slaggvarp. Det tunnades ut mot söder. Slaggvarpar kan innehålla kallrostar, 
dessa karaktäriseras av att de ligger ingrävda i slaggvarp i anslutning till 
mindre vägar.

Resterande anläggningar bestod av gropar, diken och stolphål, vilka 
var alltför diffusa och kan inte definieras närmare utifrån de stipulerade 
förutsättningarna. Hyttlämningens utbredning är till stora delar korrekt 
avgränsad sedan tidigare, om uppförandet av bostäder sker utanför fornläm-
ningsbegränsningen anser Dalarnas museum att inga ytterligare åtgärder är 
nödvändiga. Ifall området skulle behöva undersökas har hyttlämningen en 
hög kunskapspotential. Dels om hur platsen använts innan hyttverksamheten 
etablerades, men även utifrån kopparförädlingsprocessens organisation och 
utveckling över tid samt om arbetsförhållandena på en mindre förindustriell 
arbetsplats av detta slag. Lägg därtill att hyttlämningen är av medeltida ur-
sprung. Vidare anser Dalarnas museum att framtida markarbeten i området 
bör övervakas av arkeologisk expertis.
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Utvärdering i förhållande till undersökningsplanen
Utvärderingen av undersökningen har gjorts i förhållande till den av läns-
styrelsens godkända undersökningsplanen. Dalarnas museum anser sig ha 
uppnått det i undersökningsplanen angivna syftet med undersökningen i och 
med fältarbetet och föreliggande basrapport. Den tidplan som upprättades i 
undersökningsplanen har hållits. Den metod som angivits i undersöknings-
planen var också den metod som kom att användas i fält. Undersökningens 
syfte var att fastställa och beskriva fornlämningens karaktär, tidsställning, 
utbredning, omfattning, sammansättning och komplexitet med hjälp av ett 
vetenskapligt arbetssätt. Resultat och tolkning av undersökningen syfte har 
följaktligen presenterats i basrapporten. Lämningarna som framkom var 
väntade och har en hög kunskapspotential vilket föranleder att framtida 
markarbeten i området bör övervakas av arkeologisk expertis. Analyserna 
har utförts enligt undersökningsplanen. Inga fynd samlades in. Redovisning 
av utförd arkeologisk undersökning med tillhörande shapefiler har skickats 
till länsstyrelsen samt Riksantikvarieämbetet. Rapporten har även anpassats 
till de av länsstyrelsen prioriterade målgrupperna, Länsstyrelsen Dalarna 
och beställarna.

Sammanfattning
Med anledning av att Borlänge kommun planerar att uppföra bostäder inom 
fastigheten Ornäs 1:52 i Torsång socken har Dalarnas museum genomfört en 
arkeologisk förundersökning. Förundersökningsområdet innefattade en yta 
på omkring 12 000 kvadratmeter och kom att beröra fornlämningsområde 
hyttlämning RAÄ Torsång 2:1. Syftet var att fastställa och beskriva fornläm-
ningens karaktär, tidsställning, utbredning, omfattning, sammansättning och 
komplexitet. Förundersökningen bestod främst av sökschaktsgrävning och 
lämningarna dokumenterades i plan och profil. Totalt grävdes 10 schakt. I 
framförallt schakt 6 och 8 påträffades lämningar som bedömdes vara från den 
tidigare hyttverksamheten. 

Lämningarna som påträffades bestod av del av vändrost och slaggvarp, 
aktivitetsyta, gropar, stolphål, diken m.m. Av dessa 17 anläggningar bör 
A7 och SSK3 kunna relateras till hyttlämning RAÄ Torsång 2:1. Resterande 
anläggningar kan inte definieras närmare. Dalarnas museum förordar inga 
ytterligare åtgärder, men eventuella framtida exploateringar inom hyttområdet 
bör föregås av arkeologisk undersökning.
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Hans Linderson
20 Juni 2018

Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och 
Dendrokronologi, 
Utdrag ur rapport nr 2018:38

Område: Dalarna 
Prov nr: 83368 
Antal Prov: 1
Dendrokronologiskt objekt: Stolpe

Resultat

Kommentarer till resultattabellen
Provet dateras till efter år 1790. Splinten är otyd-
lig i provet därför är den helt säkra dateringen 
en ”efterdatering” (terminus post quem). Men 
med stor sannolikhet är virket avverkat under 
åren 1790-1830.

Beskrivning av tabellen
”Dendroidentitetsnummer”, är en unik identitet 
för varje prov hanterade på laboratoriet.

”Antal år”, årsringar som är analyserade 
i vissa fall har det inte varit möjligt att mäta 
årsringsbredden, då har årsringarna räknats, 
vilket har markerats med ”+n”.

I samma kolumn förekommer någon gång 
noteringen ”ew” eller ”lw” dessa termer härrör 
från engelskans early wood (vårved) och late 
wood (sommarved) och beskriver graden av 
den yngsta/sista årsringens utveckling. Detta 
indikerar att virket är avverkat på sommaren.

”splint, vankant, bark” indikerar hur många 
årsringar som saknas i provet. Förutsatt att 
provet går att datera och man har vankant eller 
bark i provet så får man en årsexakt datering 
(extrema undantag finns). ”nära vankant” 

uppges när det finns indikationer om detta, till 
exempel i fältanteckningar eller om en sågskiva 
följer en naturlig kurvatur i rundvirket. Om 
vankant (den rundade avslutningen av virket 
där barken har försvunnit) saknas och splinten 
syns kan man beräkna fällningsåret med hjälp 
av splintstatistiken för olika trädslag och förhål-
landen. Vanligtvis används 17±7 år på ek och 
en mer varierad bild på tall med en maximal 
variation på ± 20 år. Saknas splinten (”ej sp”) 
anges en så kallad ”efterdatering” (terminus post 
quem). Virket får då en äldsta möjliga datering. 
Teoretiskt kan virket vara hur ungt som helst 
men mer troligt handlar det om upptill några 
tiotal år senare avverkning än angivna efterda-
tering. Detta diskuteras vanligtvis i rapporten. 
Anges sp=0 menas splinten observeras utanför 
ytterst/yngsta årsring men årsringen är inte 
inmätt eftersom den inte är komplett.

”Datering av yttersta årsring i provet”, är all-
tid årsexakt vid en datering. Om provet inte kan 
korsdateras med en daterad dendrokronologisk 
serie anges ”ej datering”. Detta uppträder oftast 
vid ett litet årsringsantal (unga/snabbvuxna/
kraftigt nedbrutna träd), udda trädslag (i Sve-
rige är ek och tall bäst), för få prover från den 
undersökta konstruktionen, störd tillväxt etc.

”Beräknat fällningsår” här görs en beräkning 
utifrån dateringen av den yttersta årsringen i 
provet och hur många årsringar som beräknas 
saknas i provet. Felmarginalen som anges täcker 
mer än 95 procent av proverna. Finns barken 
eller vankanten kvar på provet ges dateringen 
påföljande vinterhalvår om inga andra note-
ringar har gjorts. Vinterhalvåret avser trädets 
viloperiod så att ingen årsringsbildning sker 
i stamvirket, viloperioden påbörjas normalt i 
augusti och pågår till maj söder om Norrlands-
gränsen (ungefär Dalälven). Stamvirkets vilope-
riod blir successivt längre mot fjällens trädgräns. 
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Kommentarer till ovanstående resultattabell 
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Bilaga 2 Makroskopisk analys

Teknisk rapport

Jens Heimdahl, Arkeologerna SHM 
2018-11-14

Bakgrund och syfte
Under den arkeologiska undersökningen av ett 
hyttlämningsområde Ornäs 1662, Torsångs sn, 
Borlänge kn, Dalarnas län, våren 2018, insamla-
des två jordprover för analys av makroskopiskt 
innehåll med fokus på växtrester. Hyttverksam-
heten är daterad till medeltid fram till 1600-talet. 
Proverna togs i två olika lager. PM 204 i vad som 
förefaller vara ett odlingslager A1, och PM 205 i 
ett kolrikt lager L4 som möjligen tillkommit vid 
svedjebruk, eller kanske har med den närliggan-
de hyttverksamheten att göra. Frågeställningen 
inför analysen är om lagrens innehåll kan bidra 
till deras tolkning och avslöja om de har någon 
koppling till hyttverksamheten.

Metod och källkritik
Provtagningen genomfördes av arkeologerna 
under utgrävningen och innehöll torrvolymer 
på drygt tre liter jord per prov. Proverna flote-
rades enligt metod beskriven av Wasylikowa 
(1986) i en minsta siktstorlek om 0,25 mm mask-
vidd. Identifieringen av det floterade materialet 
skedde under ett stereomikroskop med 7-100 
gångers förstoring. I samband med bestäm-
ningarna utnyttjades litteratur (främst Cappers 
m. fl. 2009) samt referenssamlingar av recenta 
fröer. Den makroskopiska analysen har främst 
behandlat växtmakrofossil (som inte är ved eller 
träkol), men även puppor, smältor, ben mm har 
eftersökts och kvantifierats. 

Samtliga prover innehöll spår av nutida 
förnamaterial i form av levande rottrådar, men 
inslagen av daggmaskkokonger var mycket 
litet och den nutida bioturbationen tycks något 
begränsad. I jorden förekommer en hel del 
oförkolnade fröer – en del av den fröbank som 
både representerar äldre floramiljöer och den 
mer moderna floramiljön. Eftersom lämningen 
är förhållandevis ung är det möjligt att den del 
av fröbanken speglar en markanvändning som 
varit samtida med hyttverksamheten, även om 
den inte som helhet kan antas ha denna ålder. 
Analysen av fröbanken bör därför tolkas med 
försiktighet i detta sammanhang. 

Analysresultat
I bifogade resultattabell har material som 
kvantifierats enligt en grov relativ skala om 
1-3 punkter, där 1 punkt innebär förekomst 
av enstaka (ca 1-5) fragment i hela provet. 2 
punkter innebär att materialet är vanligt – att 
det i stort sett hittas i alla genomletningar av 
de subsamplingar som görs. 3 punkter innebär 
att materialet är så vanligt att de tillhör de do-
minerande materialen i provet och man hittar 
det var man än tittar.

Diskussion
Materialet i de två proverna var delvis mycket 
likartat. Ungefär samma rika innehåll av förkol-
nat material och träflis karaktäriserar proverna, 
liksom de rika inslagen och pimpstensliknande 
glasade smältorna som med all säkerhet härrör 
från hyttverksamheten. Eftersom smältorna 
förekommer homogeniserade i odlingsjorden 
A1 (PM 204) är det rimligt att tolka denna 
som tillkommen efter eller i samband med 
hyttverksamheten. De glasade smältorna är 
uppenbarligen något som i hög grad kommit 
att karaktäriserat marken i området, och det är 
inte märkligt att detta också rörts ner i marken 
i samband med odling.

Den stora skillnaden mellan de två proverna 
204 och 205 märks i sammansättningen i fröban-
ken. A1 (PM 204) karaktäriseras av ängsväxter, 
främst daggkåpa men också fuktkrävande 
växter som havssäv. L4 (PM 205) saknar spår 
av ängsväxter och karaktäriseras av ogräs, hal-
lon och björkfröer. Sammansättningen visar 
att de två lagren har olika historier, men det är 
inte helt lätt att tolka denna. Därtill tillkommer 
problemet att åldern på fröbanken är okänd, 
och att en stor del av fröerna kan härröra från 
markanvändning i senare tid.

Om vi utgår från att tolkningen av A1 
(PM204) som kommande från ett odlingslager 
så är sammansättningen i jorden helt rimlig i 
sammanhanget. Inslagen av kol kan både tolkas 
som kommande från den närliggande hyttverk-
samheten och som spår efter röjningen. Inslag 
av granbarr och tolkas i motsvarande samman-
hang ofta som spår av risbränder som eldas 
just i samband med röjningen, och spår efter 
förkolnade örter som spår av att man svett trä-
dan (Heimdahl 2015). I odlingssammanhanget 
kan spåren av fukt- och ängsväxter tolkas som 
spår av gödning med stalldynga, men det är 
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också möjligt att marken i senare tid brukats 
som ängsmark.

Tolkningen av PM 205 är svårare. Av inne-
hållet är det fullt möjligt att även denna mark 
odlats. I odlingsjordar är det vanligt att ogräs-
fröer anrikas, men detta kan också ske på t.ex. 
hårt trampade aktivitetsytor. Det stora inslaget 
av revsmörblomma skulle i detta sammanhang 
kunna tolkas som spår av en trampad yta, då 
detta ogräs lätt blir dominerande i sådana mil-
jöer. Åter igen är dock denna tolkning osäker till 
följd av fröbankens osäkra datering. Denna kan 
också spegla mer sentida aktiviteter på platsen.

Sammantaget kan sägas att bägge de prov-
tagna lagren har tydliga kopplingar till hytt-
verksamheten lagren bör vara samtida eller 
tillkomna efter denna. Tolkningen av A1 (PM 
204) som en odlingshorisont är rimlig. Möjligen 
finns spår av att denna gödslats med stalldynga. 
Tolkningen av L4 är osäkrare. Detta lager kan ha 
tillkommit som en aktivitetshorisont till följd av 
hård trampning, men det är också möjligt att det 
rör sig om ett odlingshorisont tillkommen efter 

svedjebruk. Innehållet i A1 och L4 speglar båda 
närheten till hyttverksamheten, men fröbanken 
tycks indikera en olikartad markanvändning.
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Ornäs Torsångs sn PM 204 205

Medeltid  - 1600-tal A 1
Sektion 1, L 4

Kontext

O
dl

in
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la
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ge

r

Volym (l) 3,1 3,3
Förkolnad kvist ●

Träkol ●●● ●●●
Förkolnade granbarr ●●

Oförkolnade vedartade växter Träflis ●● ●●
Förkolnade örtartade växter Stamdel ●

Övrigt Glas, pimpstensliknande smältor ●●● ●●●
Oförkolnade fröer/frukter
Vatten Havssäv Schoenoplectus lacustris 2

Daggkopa (ospec.) Alchemilla spp. 21
Vitklöver Trifolium album 2
Småsäv (ospec.) Scirpus/Eleocaris sp. 1
Hundkex Antriscus sylvestris 2
Svinmålla-typ Chenopodium album -type 1
Revsmörblomma Ranunculus repens 13
Besksöta Solanum dulcamara 1
Ogräsmasnros (osepc.) Taraxacum  spp. 1

Bär Hallon Rubus idaeus 2 13
Träd Glasbjörk Betula pubeshens 1 44

Ogräs

Förkolnade vedartade växter

Äng/betesmark

Växter
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