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Inledning 
I samband med att Falu Energi & Vatten avser att anlägga en ny vattenledning mellan 
vattenverket i Lennheden, Borlänge och Pilborondellen i Falun genomförde Dalarnas 
museum en arkeologisk förundersökning inom en kortare delsträcka i Tjärna Ängar, 
Borlänge. Förundersökningen genomfördes i två etapper, hösten 2009 och våren 2010, 
och skedde i enlighet med Länsstyrelsen Dalarnas beslut, dnr 431-9026-09 och 413-2296-
10. 

 

 
Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsområdet inringat. Skala 1:50 000. 
 

Syfte 
Syftet med förundersökningen var att identifiera och avgränsa fornlämningarna inom 
undersökningsområdet samt att fastställa lämningarnas karaktär, omfattning och ålder. 
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Metod 
Med hjälp av grävmaskin med planskopa togs 1,6-1,8 m breda schakt upp i den planerade 
ledningssträckan. Matjorden/fyllnadsmaterial grävdes skiktvis bort ned till naturlig mark, 
vilken låg på 0,6-1,2 m djup. Schaktens bottnar handrensades och anläggningarna 
markerades. Några anläggningar snittades för att utröna typ och eventuell ålder. 

Dokumentation 
De anläggningar som framkom handrensades och beskrevs i plan, i ett fall även i profil, 
samt fotograferades. Prover togs för datering i några av anläggningarna. Schakten och 
anläggningarna mättes in med GPS RTK av Borlänge kommun och/eller mättes in på en 
karta utifrån omgivande byggnader och vägar. 

Kunskapsläge 
Tjärna är en gammal by och finns omnämnd i skrift redan 1359. År 1539 fanns sju gårdar 
redovisade i byn och 1645 tolv gårdar. På kartor från 1600-talet gick byvägen på östra 
sidan om tjärnen, men vid storskiftet 1840 hade både vägen och huvuddelen av 
bebyggelsen flyttats till västra sidan. (Carlsson & Sundström 1998). I direkt anslutning 
till ledningsdragningen var fyra fornlämningar kända sedan tidigare, RAÄ-nr 40:1 och 2, 
41:1, 175:1 och 176:1 i Borlänge stad. Fornlämning 40:1 och 40:2 är en slaggförekomst 
resp. ett boplatsområde. Nummer 41 är också en slaggförekomst. 175 och 176 är äldre 
gårdstomter som hört till Tjärna by.  

 

 
Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan med de tidigare registrerade fornlämningarna 

markerade med rosa och undersökningsområdet markerat med ljusblått. Skala 1:5 000 
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Runt Tjärnasjön finns flera lämningar efter järnframställning och vid arkeologiska 
undersökningar 1998 för den nuvarande cirkulationsplatsen undersöktes två lokaler vid 
sjön och en boplatsyta söder om rondellen och strax norr om Klöverstigen. På boplatsytan 
undersöktes ett flertal stolphål, syllstensavtryck, en härd, två grophus samt spridd slagg 
efter järnframställning och smide. De flesta boplatslämningarna var sentida, men 
grophusen daterades till vikingatid. Vid samma undersökningar påträffades också ett av 
de äldsta spåren av mänsklig aktivitet i Dalarna, en kokgrop från ca 7000 f.Kr. (DM 
projekt 865). 

Undersökning 
Ledningssträckan som skulle undersökas var totalt ca 350 m. På denna sträcka togs 
sammanlagt 7 schakt upp. Arbetet utfördes i två omgångar, den första i början av 
november 2009 och den andra i slutet av maj 2010. 2009 togs två schakt upp nordost om 
Tjärnaängsskolan. 2010 togs ytterligare fem schakt upp som fortsättning på de 
föregående. Två schakt var belägna nordost om Jan Ers gata och nordväst om 
Paradisvägen och tre schakt var belägna på parkeringen mellan Klöverstigen och 
bostadsområdet. Schakten, som togs upp i grönytor och parkeringsytor, var mellan 5 och 
55 m långa, 1,5-1,8 m breda och 0,6-1,2 m djupa. Schaktens placering och längd styrdes i 
hög grad av de hinder som fanns, d.v.s. vägar, gång- och cykelbanor, brunnar och 
ledningar. Vart efter det att dokumentationen var klar återfylldes schakten innan nästa 
schakt påbörjades. 
 

 
Figur 3. Utdrag ur fastighetskartan med schakten inritade. Skala 1:2 500. 
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Fyllningen i samtliga schakt var kraftigt påverkade av sentida markarbeten. Under 
marklagret låg relativt tjocka påförda lager av sand och/eller grus. I schakt 4 och 6 
framkom också ett äldre matjordslager under de påförda lagren ovanpå den naturliga 
mjälan. För en fullständig beskrivning av schakten se bilaga.  

Resultat 
Sammanlagt kunde fem stycken anläggningar konstateras, A1-A5. Den ena, A1, framkom 
i schakt 4 och de övriga fyra, A2-A5 framkom i schakt 5. 

 
Figur 4. Schakt 4 och 5 med anläggningarna A1-A5 markerade. Skala 1:1 000 
 
A1 framkom nära den ÖSÖ änden av schakt 4 och bestod av en ca 2 m lång 

nedgrävning mellan två 0,5 m stora stenar. Anläggningen var tydlig i den NNÖ 
schaktväggen men inte i den SSV. Fyllningen i nedgrävningen bestod av det äldre 
matjordslager som kunde följas i stora delar av schaktet. Ovan på detta var ett 0,10-0,15 
m tjockt lager av ljusbrun lera. Två tunna sot- och kolhorisonter var synliga 0,2 m 
ovanför de båda stenarna. Det fanns även två linser av grus respektive sand i 
anläggningen. A1 är troligen rester efter grunden till något slags sentida uthus. 
Åtminstone stenen i VNV borde ha varit en utmärkt hörn- eller syllsten och de två mörka 
sot- och kolhorisonterna (L6) kan vara rester väggar. Den ljusbruna leran (L3) kan ha 
utgjort något slags golvlager. 
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1. Matjord 
2. Sentida fyllnadslager, sand och grus 
3. Ljusbrun lera 
4. Kulturlager/äldre matjordslager 
5. Naturlig mo 
6. Sot och kol 
7. Ljusgrå sand 
8. Rullgrus 

Figur 5. A1, profil mot nordnordöst. Skala 1:40 
 

 I den VNV änden av schakt 5 framkom A2 i form av en oregelbunden nedgrävning. 
Nedgrävningen var ca 1,3x0,7 m och 0,7 m djup med oregelbunden profil. Fyllningen 
bestod av uppblandad mjäla med fläckar av mörk lera, ljus sand och orange mjäla/mo. I 
botten var ett oregelbundet kollager, 1-3 cm tjockt. Anläggningen vekade fortsätta 
utanför schaktets VNV ände. Gropens funktion var oklar. 

Ungefär mitt i schakt 5 framkom A3 och A4. A3 bestod av ett ca 2,0x1,2 m stort 
område med eldpåverkad sten och tegel. Stenarna, som var skärviga och skörbända, låg i 
den naturliga mjälan. Det fanns också fragment av murtegel samt sintrat och glaserat 
tegel. Troligen rör det sig om rester efter en sentida spismur, även om inga spår efter 
någon husgrund kunde ses i schaktet. A4 bestod av en oval mörkfärgning, 0,5x0,4 m och 
0,2 m djup, med flack profil. Med största sannolikhet ett stenavtryck. 

A5 framkom i den ÖSÖ änden av schakt 5 och bestod av en oregelbunden kolfläck, 
0,4x0,4 m stor. Kollagret var 2-8 cm djupt med flack profil och innehöll även fragment 
av murtegel. 

Tolkning 
Fortfarande i slutet av 1960-talet, innan det moderna bostadsområdet Tjärna ängar 
byggdes, såg byn Tjärna i stort sett ut som den gjort mer än hundra år tidigare vid 
storskiftet 1840. Det vill säga många små gårdar utmed en byväg och omgivna av 
vidsträckta odlingsmarker. 
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En tolkning av undersökningsområdet som helhet är att man vid anläggandet av det 
moderna bostadsområdet Tjärna ängar tycks ha schaktat bort stora delar av de övre 
marklagren för att sedan fylla upp och jämna ut med tjocka lager av sand och grus. Det är 
troligen en av anledningarna till att så få anläggningar och fynd påträffades vid den 
aktuella undersökningen. En annan anledning kan vara att undersökningsområdet tycks 
ligga i ett område som utgjorts av bakre delen av gårdstomterna i gränsen mot 
odlingsmarken i SV. 

Vad gäller anläggningarna så måste åtminstone A1, A3 och A5 tolkas som sentida 
rester efter de gårdar som legat i området. Det gäller troligen också A4. Dessa är en SÖ 
del av de gårdslämningar som undersöktes 1998, dock påträffades inga förhistoriska eller 
medeltida lämningar. Tolkningen av nedgrävningen A2 är oklar.  

 

Måluppfyllelse 
Förundersökningen kunde visa att inga fornlämningar fanns inom undersökningsområdet, 
då påträffade lämningar inte bedöms vara fast fornlämning. Inom undersökningsområdet 
var marken till största delen kraftigt påverkad av senare tiders schaktningar. 

Sammanfattning 
En ny vattenledning planeras mellan Borlänge och Falun. I samband med detta gjorde 
Dalarnas museum en förundersökning i Tjärna ängar, Borlänge kommun. Fyra 
fornlämningar fanns registrerade i direkt anslutning till undersökningsområdet, en 
slaggförekomst, ett boplatsområde och två gårdstomter. Dessutom hittades flera 
lämningar efter järnframställning och stenålderslämningar runt Tjärnasjön vid 
undersökningar 1998.  

Förundersökningen utfördes i två etapper, hösten 2009 och våren 2010. Totalt togs sju 
schakt upp med en sammanlagd längd av ca 190 meter. I samtliga schakt var störningar 
från sentida markarbeten. På den naturliga mjälan var relativt tjocka påförda lager med 
sand och/eller grus. I några schakt var ett tunt matjordslager i botten. Fem anläggningar 
påträffades, fyra av dessa bedömdes vara efter sentida bebyggelse och en gick inte att ge 
någon säker tolkning. 

 
 

Referenser 
Carlsson, E & Sundström, K. 1998. Om den fysiska kulturmiljön. Inventering och 
utvärderade områden. Del 1. Borlänge kommun Rapport 4. Konceptversion. 

 
Arkiv 
Dalarnas museums arkiv, projekt 865 
FMIS. Riksantikvarieämbetets fornminnesinformation. www.fmis.raa.se 
Lantmäteriet, Arkivsök: Lantmäteristyrelsens arkiv, U46-131:1, www.lantmateriet.se 
 
 
 

http://www.fmis.raa.se/�
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Tekniska och administrativa uppgifter 
Länsstyrelsens diarienummer: 431-9026-09 och 431-2296-10  
Länsstyrelsens beslutsdatum: 2009-10-06 och 2010-05-20  
Ekonomiskt kartblad: 13F 1f NÖ  
Socken: Borlänge stad  
Fornlämning, raä nr: 41, 175 och 176  
Fastighet: Harven 2, Tröskan 1, Räfsan 1  
Koordinater, SV (RT 90, 2,5 gon V): X-67 08 625 Y-14 77 867  
Höjd (RH 70): 150 m.ö.h.  
Inmätning: Borlänge kommun  
Uppdragsgivare: Falu Energi & Vatten  
Utförandetid: 9/11 2009 och 24/5-28/5 2010  
Schaktlängd: 192 m  
DM projektnummer: 1443  
DM diarienummer: 143/09  
Arkeologisk personal: Greger Bennström, Karl-Fredrik Lindberg och Fredrik Sandberg  
Fältarbetsledare: Fredrik Sandberg  
Projektansvarig: Fredrik Sandberg  
 
Dokumentationsmaterialet förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd tillvaratogs. 
 

 
Figurförteckning 

 
Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsområdet inringat. Skala 1:50 000 

 
Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan med de tidigare registrerade fornlämningarna 
markerade med rosa och undersökningsområdet markerat med lila. Skala 1:5 000 

 
Figur 3. Utdrag ur fastighetskartan med schakten inritade. Skala 1:2 500. 

 
Figur 4. Schakt 4 och 5 med anläggningarna A1-A5 markerade. Skala 1:1 000 

 
Figur 5. A1, profil mot nordnordöst. Skala 1:20 

 



Bilaga 

Schaktbeskrivningar 

 

Schakt 1: 37x1,5 m (NV-SÖ) och 0,6-0,8 m djupt. Överst var grästorv och matjord med en tjocklek av 
0,35 m, därunder påfört grus med en tjocklek av 0,2 m. Sedan kom omrörda massor  med enstaka 
bitar reduktionsslagg. På en mindre fläck, 0,5x0,5 m, sågs vad som kan vara resterna efter ett 
kulturlager. I den orörda alven kunde plogspår noteras. Schaktet var stört på två ställen av 
ledningsschakt. Sammanfattningsvis kan man säga att schaktet som helhet var stört av sentida 
markarbeten. 

Schakt 2: 12x1,8 m (NV-SÖ) och 0,6-0,7 m djupt. Schaktet innehöll enbart påförda massor ned till 
orörd mark. 

Schakt 3: 5X1,6 m (NV-SÖ) och 0,9 m djupt. Överst var 0,20 m grästorv och matjord. Därunder var 
0,45 m grus och sedan 0,25 m sand. I mjälan i botten kunde ett ca 0,5 m brett och 0,1 m djupt dike 
iakttas tvärs över schaktet. 

Schakt 4: Ca 30X1,6 m (VNV-ÖSÖ) och 0,7-1,0 m djupt ned till naturlig mjäla. Överst var grästorv och 
matjord med en tjocklek av 0,15 m. Därunder var ca 0,5 m grus och 0,25 m sand. I mellersta och ÖSÖ 
delen av schaktet framkom också ett 0,1-0,2 m tjockt kulturlager/äldre matjordslager mellan den 
naturliga mjälan och det påförda gruslagret. Kulturlagret bestod av mörk mo/mjäla med inslag av kol 
och murtegel och enstaka fragment av järn, flaskglas, fajans, porslin, ben och brända ben. I ÖSÖ 
delen av schaktet och i NNÖ schaktväggen framkom även rester efter en husgrund, A1. 

Schakt 5: Ca 55x1,6 m (VNV-ÖSÖ) och 0,6-0,7 m djupt ned till den naturliga mjälan. Överst var asfalt 
och sedan 0,40-0,45 m grus och 0,20-0,25 m sand. I den VNV änden framkom en oregelbunden 
nedgrävning, A2. I botten av och ungefär mitt i schaktet framkom A3, bestående av ett område med 
eldpåverkad sten, glaserat och sintrat tegel samt fragment av murtegel. Ytterligare ca 7 m åt ÖSÖ 
framkom en oval mörkfärgning, A4, och i ÖSÖ delen av schaktet en oregelbunden sot- och kolfläck, 
A5. 

Schakt 6: Ca 42x1,8 m (VNV-ÖSÖ) och 0,8-1,2 m ned till den naturliga mjälan. Överst var asfalt. 
Därunder var 0,4-0,85 m grus och sedan 0,2-0,3 m sand. I botten av schaktet, på den naturliga mjälan 
var ett 0,1-0,3 m tjock äldre matjordslager. Tre 0,4-0,6 m stora stenar framkom i matjordslagret och 
ner i mjälan 8 m från schaktets VNV ände. 

Schakt 7: 11x1,8 m (VNV-ÖSÖ) och 0,7 m djupt ned till naturlig mjäla. Överst var asfalt och därunder 
0,5 m grus och 0,2 m sand. I botten var ett tunt fläckigt ploglager och sedan naturlig mjäla. Enstaka 
plogfåror diagonalt mot schaktet kunde iakttas i botten. 

   



Bilaga 

Anläggningsbeskrivning 

A1. Husgrund, ca 3x0,5 m (VNV-ÖSÖ). Nedgrävning belägen mellan två 0,5 m stora stenar. Under det 
moderna matjords- och fyllnadslagren var ett 0,1-0,2 m tjockt lager av ljusbrun mjäla/lera. Där under 
var ett 0,2-0,4 m tjockt kulturlager/äldre matjordslager med flera 0,1-0,3 m stora stenar och enstaka 
fragment av tegelstenar och taktegel. I kulturlagret var en lins av grus och mellan lerlagret och 
kulturlagret en lins av ljusgrå sand. 0,15-0,20 m över stenarna var tunna lager av sot och kol. 
Nedgrävningen var tydlig i NNÖ schaktväggen men inte i SSV.  

A2. Nedgrävning, oregelbunden, ca 1,3x0,7 m (NNO-SSV) och intill 0,7 m dj med diffus profil. 
Fyllningen bestod av uppblandad mjäla med fläckar av mörk lera, ljus sand och orange mo/mjäla 
samt en förkolnad träbit. I botten var ett oregelbundet 1-3 cm tjockt kollager. Nedgrävningen 
verkade fortsätta utanför schaktets VNV ände.  

A3. Område ca 2x1,2 m (ÖNÖ-VSV) bestående av eldpåverkad sten och tegel. De skärviga och 
skörbrända stenarna var 0,05-0,35 m stora och låg i den naturliga mjälan. Bland stenarna fanns också 
fragment av murtegel samt sintrat och glaserat tegel. Spismursrester? 

A4. Mörkfärgning, oval, 0,5x0,4 m och 0,2 m djup med flat profil. Troligen stenlyft. 

A5. Kolfläck, oregelbunden, 0,4x0,4 m och 2-8 cm djup med flack profil. Enstaka fragment av 
murtegel i fyllningen. Kolprov togs mitt i anläggningen. 
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