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Inledning
Trafikverket Region Mitt planerar en ny sträckning av väg 293 vid
Tälnbäcken – Ängesgårdarna i Borlänge kommun, se figur 1. Länsstyrelsen
beslutade därför om arkeologisk utredning av ett ca 1 kilometer långt och
ca 30 meter brett område, Dnr 431-6624-2018. Utredningen utfördes av en
arkeolog från Dalarnas museum i november 2018.
Vägsträckningen utmed älven finns belagd från åtminstone mitten av
1600-talet. Två lämningar fanns registrerade i närheten av
undersökningsområdet. En slaggförekomst vid älvstranden, Stora Tuna
541:1 (L1999:1054) och en plats för milstolpe Stora Tuna 152:1 (L1999:27).
Spår efter stenåldersboplatser och vikingatida–medeltida järn- och
kolframställning har påträffats och undersökts ca 0,5–2,0 kilometer söder
om utredningsområdet (Andersson & Dardel 2014).

Syfte
Syftet med utredningen var att klargöra, beskriva och bedöma förekomsten
av fornlämningar inom utredningsområdet. Resultatet skulle utgöra
underlag för Trafikverkets fortsatta planering och Länsstyrelsens fortsatta
hantering av ärendet. Utredningens resultat skulle också kunna utgöra
underlag för eventuella fortsatta arkeologiska insatser.

Metod
Utredningen omfattade kart- och arkivstudier samt fältinventering med
eventuell sökschaktsgrävning. Kart- och arkivstudierna innebar att
historiska kartor från Lantmäteriets webbaserade kartdatabas gicks igenom
och att ett urval av relevanta kartor rektifierades mot fastighetskartan.
Resultatet låg sedan till grund för fältinventeringen. Fältinventeringen gick
till på så sätt att en arkeolog gick över hela utredningsområdet till fots, för
att leta efter fornlämningar eller tecken på under mark dolda
fornlämningar. Då området var relativt begränsat kunde i stort sett varje
kvadratmeter synas av. Provstick med jordsond gjordes i de fall där det
inte direkt gick att avgöra om det rörde sig om en lämning eller inte samt
för att avgöra markens beskaffenhet.

Resultat
Kartstudier
Kartor från 1600- och 1700-talet visar att vägen tidigare gick ännu närmare
älven (t.ex. U46-1:2, U34). Fortfarande finns också asfalterade sträckor kvar
mellan nuvarande väg och älvbrinken. Kartstudier visade att stora delar av
utredningsområdet utgjordes av brukad åkermark på den ekonomiska
kartan 1966 (J133-13f2f68), se figur 2. På storskifteskartorna för de båda
byarna från 1841 betecknades marken som äng och slog (20-stu-96, 20-stu104). Åkermarken ligger då längre norrut och närmare byarna, till stora
delar sammanfallande med det som är öppen åkermark i dag, se figur 3.

Fältinventering
Terrängen bestod av flack låglänt sedimentmark med småsanka eller blöta
partier. Marken utgjordes huvudsakligen av igenväxt odlingsmark med
mellanliggande impedimentstråk. Väster om Nedre Glians utlopp i
Dalälven var åkermarken fortfarande i bruk, men inte plöjd vid
inventeringstillfället. Vegetationen bestod till största delen av tät lövskog.
Hela utredningsområdet var tillgängligt och fältarbetet utfördes efter
lövfällning varför det var relativt lättöverskådligt trots tät vegetation.
Hela området gicks över i flera stråk och täckningsgraden bedöms ligga på
ca 95%. Flera större sammanhängande odlingsytor kunde identifieras.
Inbördes var tegarna åtskilda av flacka grunda diken, ca 0,4 m breda och
0,1 m djupa, medan dikena i ytterkanterna kunde vara något djupare.

Slutsatser och utvärdering
Området bör ha varit attraktivt under äldre stenålder. Det verkar som
Dalälven för ca 10 000 år sedan rann ut i ett lagunliknande område (Nedre
Glian, Dalälven, Holmsjön) innanför ”Forn Runn” som i sin tur utgjorde
den inre delen av en havsvik som sträckte sig in från den dåvarande
kusten. Eventuella boplatser/fångststationer bör dock ha legat i aningen
högre terräng. Boplatslämningen vid Stora Tuna 545:1 (L1999:1123) som
fick en datering till mesolitikum ligger ca 2 meter högre än det aktuella
utredningsområdet (Andersson & Dardel 2014).
De odlingsytor som kunde identifieras vid fältinventeringen stämmer till
stora delar överens med de strukturer som fanns på den ekonomiska
kartan från 1966. På några ställen kunde odlingsytor identifieras mellan de
åkerytor som fanns på ekonomiska kartan. Dessa bör ha tillkommit efter
1841 och lagts ned innan 1966.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades vid fältinventeringen. Inte heller
kunde några ytor eller terrängavsnitt som skulle motivera
provschaktsgrävning iakttas. Området har sannolikt varit ganska sankt
fram till dess att dikning och uppodling skett, troligtvis under 1900-tal.

Sammanfattning
I november 2018 gjorde Dalarnas museum en arkeologisk utredning mellan
Tälnbäcken och Ängesgårdarna i Borlänge kommun. Anledningen var att
Trafikverket planerar en ny vägsträckning. Utredningen bestod av
kartstudier och fältinventering. Kartstudierna visade att marken vid
storskiftet 1841 bestod av ängs- och slogmark. När området karteras för
den ekonomiska kartan 1966 är stora delar brukad åkermark. Vid
fältinventeringen kunde flera sammanhängande odlingsytor identifieras, i
stort sett överensstämmande med ekonomiska kartan. Området är låglänt
och småsankt och inget av arkeologiskt intresse påträffades vid

inventeringen. Det kunde inte heller iakttas några ytor eller någon terräng
som motiverade sökschaktgrävning.
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Dokumentationsmaterialet bestående av shape-filer och 11 digitala foton
förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd tillvaratogs.
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Figur 1. Översiktskarta, skala 1:20 000
Figur 2. Karta över utredningsområdet, skala 1:5 000
Figur 3. Storskifteskarta 1841, skala 1:10 000
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Figur 1. Utsnitt från terrängkartan med utredningsområdet markerat med blå linje och de omnämnda
fornlämningarna markerade med respektive nummer. Skala 1:20 000.
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Figur 2. Den ekonomiska kartan från 1966 rektifierad mot fastighetskartan. Utredningsområdet markerat med blå linje och de båda fornlämningarna
markerade med rött och respektive nummer. Skala 1:5 000
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Figur 3. Storskifteskartan över Tälnbäckens inägomark från 1841 rektifierad mot fastighetskartan. Utredningsområdet markerat med blå linje och de båda
fornlämningarna markerade med rött och respektive nummer. Åkermarken omgiven av gultonad linje. Observera också den äldre vägsträckningen (brun linje)
parallellt med den nuvarande vägen. Skala 1:10 000

