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Schaktning för bergvärme i Torsborg

Figur 1. Karta över östra Närke med platsen för Torsborg markerad med svart ring.
Skala 1:250 000.
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Sammanfattning
Fastighetsägaren planerade att installera bergvärme till bostaden på Rö
hammar 3:11. Länsstyrelsen gjorde bedömningen att tomten – och den
planerade bergvärmeanläggningen – låg så pass nära fornlämningen att det
fanns anledning misstänka att det kunde finnas fornlämning på den plats där
bergvärmen planerades. De ansåg därför att en arkeologisk undersökning i
form av en schaktningsövervakning behövdes.
Vid grävningsarbetena framkom inga fornlämningar, enbart naturlig
mark fanns under den anlagda gräsmattan.

Inledning
Fastighetsägaren planerade att installera bergvärme till bostaden på Rö
hammar 3:11. Länsstyrelsen gjorde bedömningen att tomten – och den plane
rade bergvärmeanläggningen – låg så pass nära fornlämning L1980:4190
(Stora Mellösa 14:1) och L1980:3563 (Stora Mellösa 14:2) att det fanns
anledning misstänka att det kunde finnas ytterligare fornlämningar på
den plats där bergvärmen planerades. De ansåg därför att en arkeologisk
undersökning i form av en schaktningsövervakning behövdes. Länsstyrel
sen fattade beslut den 30 oktober 2019 (dnr 431-6787-2019). Schaktnings
arbetet genomfördes av markägarens entreprenör den 25 november 2019.
Arbetet bevakades av Leif Karlenby, Arkeologgruppen AB. Kostnadsansvar
bars av fastighetsägaren.

Bakgrund och kulturmiljö
Östra Närke och då inte minst Stora Mellösa socken är en fornlämningsrik
bygd. I Torsborg finns bland annat två stora treuddar registrerade, varav en
(L1980:4190/Stora Mellösa 14:1) är belägen inom fastigheten Röhammar
3:11. Den andra ligger något längre söderut och är Närkes största kända tre
udd med sina 20 meter långa sidor (L1980:3563/Stora Mellösa 14:2).
I området söder om dessa två treuddar finns en plats med tradition som
kallas Tors vagga, L1980:4255 (Stor Mellösa 15:1) eller Torssten. Det rör sig
om ett större stenblock som enligt traditionen skall ha täckt en skatt. Cirka
200 meter åt sydöst finns ytterligare en fornlämning registrerad: en sten
sättning (L1980:3950/Stora Mellösa 19:1).
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Ytterligare omkring 500 meter österut finns L1980:3564 (Stora Mellösa 18:1)
som är ett gravfält med 55 gravar, 8 högar, 5 rösen, 37 runda stensättningar,
4 kvadratiska stensättningar och 1 tresidig stensättning. Dessutom finns inom
gravområdet ett antal klumpstenar.
Torsborg är idag bebyggt med nyare och äldre enfamiljshus och mindre
jordbruksfastigheter. I närheten av undersökningsområdet och de två tre
uddarna finns en frikyrkobyggnad. Går man tillbaka till den häradsekono
miska kartan från 1864–67 finns en bebyggelse av enbart backstugor och
soldattorp. Området ligger då i mark som inte är uppodlad, annat än dessa
torps små tegar. Det har alltså inte funnits någon äldre bebyggelse av omfatt
ning i området. Bybebyggelse fanns i väster i form av Röhammar och i öster
av Dömmesta.
Ortnamnet förefaller vara sent och dessutom osäkert i vilken form det
förekommit först. Äldsta omnämnande är från år 1848 (Ortsnamnsregistret),
då Dybeck nämner Thorshammarbacken, med hänvisning till Torsbacken
(Thorebacken) (Dybeck 1847–1848:25). Förekomsten av fattigbebyggelse
och den klart sentida förekomsten av ortnamnet antyder att området varit
obebyggt fram till senare tid. En senare notering om namnet (i Ortnamnsre
gistret: Torsborg) anger att namnet härrör från en ”handelslägenhet”. Kan
det röra sig om fastigheten Röhammar 3:11 som tidigare var en lanthandel?

Figur2. Vy över ytan där schaktet grävdes. Foto från sydväst.
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Figur 3. Karta över Torsborg. Det grävda schaktet markerat med rött. Skala 1:5 000.

Syfte och målgrupper
Syftet med undersökningen var att, genom schaktningsövervakning, tillse att
ingen fornlämning kom till skada vid nedläggningen av bergvärmen. Syftet
var också att med ett vetenskapligt arbetssätt dokumentera fornlämningen.
Målgrupper för undersökningen var Länsstyrelsen och markägaren.
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Metod och genomförande
Arbetet med nedläggningen av ledningen från borrhålet – beläget cirka
30 meter norr om huset – till anslutningspunkten på bostadens västra lång
sida övervakades av arkeolog. Skopan som var 0,4 meter bred grävde skikt
vis bort först gräsmatta, därefter matjorden. När den sterila marken nåtts
gjordes en okulär besiktning av ytan. Schaktet mättes in med analog metod
och överfördes vid hemkomst till digitalt media (ArcGIS). Platsen fotografe
rades före, under och efter utfört arbete.
Arbetet med att borra hålet utfördes vid ett tidigare tillfälle, men bedöm
des utgöra ett så begränsat ingrepp i marken (cirka 0,3 meter i diameter) att
det inte krävdes någon antikvarisk närvaro vid detta tillfälle.

Resultat
Schaktet grävdes från bostadshuset och 32 meter norrut, där det anslöts till
ett borrhål. Detta grävdes runt med grävmaskin, så att samma naturliga yta
framkom som i övriga schaktet. Skopan som användes var 0,4 meter bred
och schaktet grävdes till ett ungefärligt djup av 0,5 meter. Detta översteg i
huvuddelen det djup där den naturliga marken fanns. Markytan besiktigades
innan schaktet grävdes i botten.
Undergrunden bestod av ren sand i den norra och lägre belägna delen
och övergick söderut upp för slänten gradvis till sandig morän med ett gru
sigt till stenigt inslag. Schaktet grävdes hela vägen i tomtmark.
Vid grävningsarbetet framkom inga fornlämningar. Gräsmattan visa
de tecken på noggrann bearbetning av marken innan trädgården anlades.
Ett betydande jordlager hade påförts området i samband med trädgårds
anläggandet. I övrigt fanns inget av antikvariskt intresse.

Tolkning
Trädgården är inte platsen för någon fornlämning, åtminstone inte i anslut
ning till det grävda schaktet.
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Figur 4. Grävning i anslutning till husgrunden. Foto från sydväst.
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Utvärdering av resultaten
i förhållande till undersökningsplanen
Syftet var enligt förfrågningsunderlaget att med ett vetenskapligt arbetssätt
dokumentera fornlämningen. Undersökningen skulle också, genom schakt
ningsövervakning, tillse att ingen fornlämning kom till skada vid nedlägg
ningen av bergvärmen.
Då resultatet visade att det inte fanns någon fornlämning inom området
kom dokumentationen att bestå endast av inmätning av grävd yta. Vi kan
alltså utifrån resultaten av denna schaktningsövervakning säkert avgöra att
ingen fornlämning kom till skada.
Arkeologgruppen AB anser därför att undersökningsplanen väl har
kunnat svar till det uppställda syftet, även om ingen fornlämning påträffades.

Figur 5. Hela det undersökta schaktet. Foto från söder.
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Figur 6. Plan över det grävda schaktet. Skala 1:200.
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