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Sammanfattning
I juni 2021 genomförde Dalarnas museum en schaktningsövervakning
vid Ornässtugan inom gårdstomten L1999:3788 i Borlänge kommun,
Dalarna. Två mindre schakt grävdes i nordvästra respektive sydöstra
hörnet av byggnaden. I schakt 1 (nordvästra hörnet) påträffades ett
utfyllnadslager innehållande sentida material samt en sot/kolhorisont
under detta. Inget bedöms som äldre intakta kulturlager. I schakt 2
(sydöstra hörnet) påträffades inga spår av kulturpåverkan.
Dalarnas museum förordar inga ytterligare arkeologiska insatser för det
aktuella arbetsföretaget. Däremot bör eventuella framtida markarbeten i
området övervakas av arkeologisk expertis.

Inledning
Dalarnas museum har genomfört en schaktningsövervakning vid
Ornässtugan inom gårdstomten L1999:3788 och fastigheten Stora Ornäs 1:2,
Borlänge kommun (bilaga 1 och 2). Arbetet föranleddes av att Statens
fastighetsverk skulle byta ut åskskyddet runt Ornässtugan. Beslut om
schaktningsövervakningen togs av Länsstyrelsen i Dalarna med dnr 43119493-2020 och beställare av arbetet var Statens Fastighetsverk.

Bakgrund
Schaktningsarbetet berörde gårdstomten L1999:3788 som är avgränsad
och inprickad enligt en karta från 1697 (20-tor-3, Lantmäterimyndighetens
arkiv). I gårdstomtens sydöstra hörn ligger en husgrund (L1999:4253). I
västra kanten av Ornässtugan är två fornlämningsliknande lämningar
registrerade (L1999:4254, L1999:2535) bestående av stensättningsliknade
formationer.
Tre schaktningsövervakningar har tidigare gjorts inom fornlämningen.
Dalarnas museum utförde en schaktningsövervakning 2015 som delvis
berörde den östra delen av lämningen. Inga anläggningar eller äldre
intakta kulturlager påträffades (Axelsson Karlqvist 2015). Dalarnas
museum har också utfört en schaktningsövervakning i den nordöstra delen
av lämningen 2016. I schaktet påträffades en anläggning med oklar
funktion men inga äldre intakta konstruktioner (Axelsson Karlqvist 2016).
Picea Kulturarv utförde en schaktningsövervakning intill den gamla
vakmästarbostaden 2018. Där påträffades fyra anläggningar som tolkades
som en grop respektive syllstensrader eller rester efter grund till en äldre
byggnad på platsen. Man påträffades även fynd av smidd spik, glaserat
tegel och ett fåtal bitar från kakelugnsplattor tillhörande 1600-talets andra
hälft (Gunnarsson & Grahn Danielsson 2018).

Syfte och metod
Syftet med undersökningen var att på ett vetenskapligt sätt dokumentera
eventuella fornlämningar. Åskskyddet skulle placeras på ca 1 meters djup,
ett par meter från huskroppen. Schaktningsarbetet övervakades av en

arkeolog. Schaktväggarna rensades och fotodokumenterades. Schakten
mättes in med RTK.

Resultat
Schakt 1 grävdes vid det nordvästra hörnet av Ornäsloftet. Schaktet
grävdes först ned till den befintliga linan som låg cirka 0,2 meter ned. Efter
det utvidgades schaktet. Under grästorven påträffades ett utfyllnadslager
(SL1) innehållande sten, slagg, tegel och glas. Lagret var delvis omgrävt
och uppblandat med matjord, troligen i samband med att det förra
åskskyddet installerades. Under detta påträffades ljus silt upplandad med
träkol och sot. I botten framkom den naturliga silten.
Schakt 2 grävdes vid det sydöstra hörnet av Ornässtugan. Här
påträffades inget av antikvariskt intresse. Se vidare i bilaga 2.

Slutsatser och utvärdering
Inga anläggningar eller äldre intakta kulturlager påträffades.
Utfyllnadslagret som påträffades i schakt 1 var delvis omgrävt. Det är svårt
att säga vad den ljusa silten uppblandad med träkol och sot representerar,
men ingen tydlig anläggning kunde identifieras. Att det brunnit på platsen
kan haft en rad olika anledningar, för att röja bort vegetation, naturliga
rotbränder, etc.
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 förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd
tillvaratogs.
Bilagor
Bilaga 1: Kartor och planer
Bilaga 2: Schaktbeskrivningar

Bilaga 1. Kartor och planer
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Figur 1.1. Karta över Dalarna med undersökningens plats markerad med en röd punkt.
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Figur 1.2 Utdrag ur terrängkartan med undersökningens plats markerade med en
blå cirkel. Skala 1:150 000.
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Figur 1.3. Utdrag ur Fastighetskartan med undersökningsområdet (Ornässtugan), tidigare undersöknings
(blått) samt andra lämningar (rött) utritat. Skala 1:1000
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Figur 1.4. Utrdag ur fastighetskartan. Schakten utritade med rött Skala 1:200.

Bilaga 2 Schaktbeskrivningar
Schakt 1
2,1x0,5 (NV-SO), 1x0,5 (NV-SO)
0,5 – 0,75 meter djup.
0,2 meter matjord/grästorv.
0,2 – 0,3 meter utfyllnadslager(?), SL1. Rött
grus/sand, innehållande sten, slagg, glas och
tegel. Delvis omgrävt och uppblandat med
matjord.
0,3 meter Ljus silt upplandat med sot och
kol. (SL2)
Botten. Ljus silt, större stenar.

Figur 2. Del av sydöstra schaktväggen med
utfyllnadslagret (Sl1) och den sot- och kolblandade silöten
(SL2). Fotograferat från NV.

Schakt 2
1,5x0,6 meter (NV-SÖ) 0,3 meter djupt.
0,1 meter grästorv.
Därefter morän.

Figur 1. Översikt schakt 1. Fotograferat från N.

Figur 3. Översikt schakt 2. Fotograferat från ONO.

