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Inledning
I samband med markarbeten för utbyggnad av fjärrvärme i Hönsarvet, Bor-
länge, genomförde Dalarnas museum en arkeologisk schaktövervakning i 
enlighet med länsstyrelsens beslut, dnr 431-4119-10 (figur 1).

I Hönsarvet ligger fornlämning nr 105:1 och 155:1 i Borlänge stad, vilka 
utgör Hönsarvets gamla bytomter med ursprung i järnålder.

Uppdragsgivare var Borlänge Energi AB. Schaktövervakningen genomför-
des under hösten 2010. Arkeologisk personal på platsen var Anna Lögdqvist 
och Anders Altner.

Figur 1. Utsnitt ur fastighetskartan över Borlänge, där exploateringsområdet i Hönsarvet ligger inom 
den svarta cirkeln. Skala 1:50 000.
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Syfte
Förundersökningens syfte var att närmare klargöra fornlämningsförhål-
landena inom angivna schaktsträckor samt bilda underlag för bedömning 
av fornlämningens kunskapspotential inför ett eventuellt beslut om särskild 
undersökning. 

Metod
Sammanlagt schaktövervakades sex delsträckor inom fjärrvärmeutbyggnaden. 
Fyra av schakten kontrollerades av en arkeolog efter att man grävt på djupet 
(nr 1, 3, 5 och 6). Schaktväggarna rensades för hand, beskrevs samt fotogra-
ferades. På två ställen övervakades även själva schaktningen av en arkeolog 
(nr 4 och 2). Detta p.g.a. att området bedömdes som extra känsliga med tanke 
på registrerad fornlämning samt tidigare arkeologiska undersökningar i 
närområdet. Schakten dokumenterades därefter på samma sätt som övriga.

Figur 2. I Hönsarvet finns flera registrerade fornlämningar. RAÄ-nr 105:1 respektive 155:1 motsvarar 
Hönsarvets gamla bytomter enligt kartor från 1600-talet och framåt. RAÄ-nr 226:1, 2 och 3 utgör 
boplatslämningar samt gravområde. Skala 1:10 000.
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Kunskapsläge
Hönsarvet är känt sedan länge i det historiska materialet. Äldsta skriftliga 
belägg är från 1384 i ett dokument där den omnämnda hustru Marghit uppges 
vara dotter till ”olaffh honeffsarwæ” (Carlsson & Lögdqvist 2003). Flera arkeo-
logiska undersökningar har tidigare genomförts inom Hönsarvet och utifrån 
fornlämningsbilden kan en bebyggelsekontinuitet konstateras åtminstone från 
järnålder, men troligtvis redan från bronsålder, och in i modern tid (figur 2). 

År 1989 utförde Dalarnas museum en utredning och en förundersökning 
i Övre Hönsarvet, RAÄ nr 105:1 (Jacobsson 1990). Undersökningarna följdes 
2002–2003 av en slutundersökning, där spår av bebyggelse- och hantverks-
lämningar påträffades, samt rester av två gravhögar med kantrännor innehål-
lande brända ben (DM arkiv dnr 52/02). Dateringarna pekar på verksamhet 
i området från yngre järnålder fram till vår tid.

År 1988 utförde Dalarnas museum en förundersökning inom Yttre Höns-
arvet, RAÄ nr 155:1, norr om Strandängsgatan (DM projekt nr 7). 

Den följdes 1989 av en undersökning under vilken boplats- och hantverks-
spår i form av kolningsgropar, hägnadsrester, timmerhuskonstruktioner, 
stolphål, syllstensavtryck och källargropar dokumenterades (DM projekt nr 
5). Lämningarna har dateringar från järnålder till 1600-tal.

År 1990 utförde Dalarnas museum ytterligare en förundersökning inom 
Yttre Hönsarvet, denna gång söder om Strandängsgatan (Jacobsson & Moborg 
1990). Den följdes samma år av en slutundersökning (DM projekt nr 497). Även 
i denna del av fornlämningen påträffades boplatsspår i form av bl.a. stolphål, 
skörbränd sten och slagg. Dateringarna spänner från järnålder till 1600-tal. 

År 2003 och 2004 genomförde Dalarnas museum arkeologiska undersök-
ningar inom och intill RAÄ-nr 226 (Carlsson & Lögdqvist 2004, DM arkiv 
111/04). I samband med dessa undersöktes två kantrännor tillhörande bort-
odlade gravhögar. Vidare påträffades boplatslämningar i form av avslag, 
skörbränd sten, nedgrävningar, stolphål och mörkfärgningar. Lämningarna 
har dateringar från bronsålder och yngre järnålder.

Undersökning
Av markarbetena för fjärrvärme i Hönsarvet omfattades sex delsträckor av 
arkeologisk schaktövervakning. Schakt 1-4 låg inom eller i anslutning till 
RAÄ-nr 105:1, Övre Hönsarvets bytomt (figur 3), och schakt 5-6 låg inom 
eller i anslutning till RAÄ-nr 155:1, Yttre Hönsarvets bytomt (figur 5). Fjärr-
värmeanslutningen motsvarande schakt 6 tillkom under arbetes gång och 
finns därför inte med som sträcka i länsstyrelsens beslut. Däremot bestämdes 
det muntligen att även denna sträcka skulle omfattas av schaktövervakning.

Sammanlagt kontrollerades en sträcka på 905 m, vilket motsvarar ca 800 
m2. Schakten var vanligtvis kring 1,0 m breda, utom i serviserna in till husen 
där schakten var ca 0,45 m breda. Djupet låg oftast kring 0,5–0,6 m. Samtliga 
schakt grävdes ner i naturlig mark, bestående av mo eller mjäla.

Schakt 1
Schaktet var ca 130 m långt, 1,0 m brett och 0,5 m djupt. Matjordslagret var ca 
0,3–0,4 m tjockt. Därunder fanns naturlig mark bestående av brunbeige mo/
mjäla. I södra delen grävdes schaktet delvis inom en mindre väg. Där fanns ett 
tunt gruslager lagd på den naturliga mo/mjälan, bärlager för vägen. I övrigt 
var schaktet tomt.
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Schakt 2
Schaktet var ca 180 m långt, 1,0 m brett och 0,6 m djupt (figur 3). Matjords-
lagret var 0,4–0,5 m tjockt. Den naturliga marken bestod av beige mo. Den 
södra delen av schaktet grävdes genom del av RAÄ nr 105:1, Övre Hönsar-
vets bytomt, vilket märktes även i matjordslagret som innehöll betydligt mer 
”skräp”, som sten, tegel, kol, rödgods och enstaka brända ben, än i övriga 
delar av Hönsarvet. Även den underliggande mon var ”orolig” och i schaktets 
botten kunde flera mörkfärgningar konstateras. Även plogfåror med NV-SÖ 
riktning iakttogs i schaktets botten.

Figur 3. Schakt 1-4 grävdes inom eller i närheten av Övre Hönsarvets bytomt, RAÄ-nr 105:1. Skala 
1:2 000.
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En trolig bebyggelserest (A) bestående av syllsten och mörkfärgad, humös 
sand innehållande kol, obrända djurben, skörbränd sten, fönsterglas, tegel, 
fajans och slagg, fanns inom ett 2,5 m bred sträcka, ca 27,5 m in i schaktet 
räknat från vägen i söder (figur 4). Troligen fortsätter bebyggelseresten under 
det aktuella schaktdjupet. 

I den norra delen av schaktet, utanför fornlämningen, var matjordslagret 
betydligt renare. Schaktet grävdes här i huvudsak längs två gator och under 
asfalten fanns ett ca 0,5 m tjockt bärlager till vägen direkt på den naturliga mon.

Schakt 3
Schaktet var ca 110 m långt, 0,3–1,0 m brett och 0,55–0,75 m djupt (bredast och 
djupast i mittendelen som gick diagonalt över tomterna). Matjordslagret var 
mellan 0,2–0,4 m tjockt. Den naturliga marken bestod av beige, fuktig mjäla. 
Den södra tomten ligger lägre än den norra, ändå verkar marken inom den 
södra tomten vara utfylld då ett äldre matjordslager kunde anas bitvis i bot-
ten av schaktet. I övrigt var lagren omblandade ner till aktuellt schaktdjup. 
Inom den norra tomten var matjordslagret endast 0,2 m djupt och därunder 
fanns naturlig mo/mjäla.

Schakt 4
Schaktet var ca 60 m långt, 0,3 m brett och 0,55–0,6 m djupt (figur 3). Matjords-
lagret var kring 0,35–0,45 m tjockt och därunder fanns beige/beigeorange sand. 
I den östra änden var marken omgrävd för källare, från huset och ca 3 m in i 
schaktet. I schaktets botten, ca 4,5 m ut från huset fanns en rund mörkfärgning 
i sanden som inledningsvis tolkades som ett möjligt stolphål. Vid genomgräv-
ning konstaterades dock att det sannolik rörde sig om en naturlig färgning. 
Ungefär i mitten av schaktet grävde man under ett stort äppelträd och därav 
fanns väldigt mycket rötter i marken. Detta försvårade såväl för grävmaskinen 
som för den arkeologiska kontrollen.

Figur 4. I schakt 2, som grävdes genom Övre Hönsarvets bytomt RAÄ-nr 105:1, påträffades 
bebyggelselämningar i form av en syllsten samt kulturlager. Bilden är tagen från nordost. Fotograf: 
Anna Lögdqvist.
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I den västra delen ut mot gatan var schaktet bredare, upp till 1,0 m. Så även 
i servisen in till huset på västra tomten. Inom servisen fanns slagg i ett sand-/
gruslager direkt på den naturliga marken. Lagret såg dock ut att vara påfört 
och troligen kommer slaggen inte från någon anläggning eller aktivitet som 
bedrivits på platsen. Närmast huset var marken omgrävd för källare.

Schakt 5
Schaktet var ca 365 m långt, 0,45–1,0 m brett och kring 0,5–0,6 m djupt (fi-
gur 5). Matjordslagret var 0,2–0,5 m tjockt. Därunder fanns naturlig mark 

Figur 5. Schakt 5-6 grävdes inom eller i närheten av Yttre Hönsarvets bytomt, RAÄ-nr 155:1. Skala 
1:2 000.
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bestående av beige mo/mjäla. Inom större delen av schaktsträckan fanns inget 
av arkeologiskt intresse. På en av tomterna i östra delen av schaktet fanns 
en ca 2,0 m bred, skålformad nedgrävning (B) som bl.a. innehöll lite slagg 
(figur 6). Nedgrävningen syntes i båda schaktväggarna och dess funktion är 
oklar. Fyllningen i nedgrävningen var dock så pass mörk och humös att den 
sannolikt var från nyare tid.

Schakt 6
Schaktet var ca 60 m långt, 1,0 m brett och 0,5 m djupt. Matjordslagret var 
0,3–0,45 m tjockt. Därunder fanns naturlig mark bestående av beige mo/mjäla. 
I den södra delen av schaktet kunde bitvis ett lager med äldre odlingsjord 
konstateras under matjordslagret.

Tolkning
Bebyggelselämningen (A) i schakt 2 var det tydligaste spåret av mänsklig 
aktivitet som hittades i samband med den arkeologiska schaktövervakningen. 
Lämningen bestod av en syllsten med kulturpåverkad jord runt om. Innehållet 
i kulturlagret, exempelvis tegel, rödgods och fönsterglas, tyder på att läm-
ningen var från historisk tid, sannolikt som äldst från senmedeltid. Schaktet 
grävdes genom den södra delen av bytomten och öster om det område som 
tidigare undersökts i samband med exploatering i kvarteret (DM dnr 52/02). 
Området närmast det nu undersökta schaktet innehöll även det mest bebyg-
gelselämningar från nyare tid. Den förhistoriska bebyggelsen verkar vara 
orienterad mer västerut. Däremot kan de plogfåror som iakttogs i schaktets 
botten höra till de äldsta spåren i området, då tomten ingick centralt i byn 
enligt 1600-talets kartor och framåt. Slående var också hur matjordens innehåll 
inom bytomten skilde sig från övriga schakt, då den inom bytomten innehöll 

Figur 6. I schakt 5 påträffades en stor, skålformad nedgrävning med oklar funktion. Utifrån fyllningen 
tolkades anläggningen vara från historisk tid. Bilden är tagen från nordväst. Fotograf: Anders Altner.
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mycket spår efter mänsklig aktivitet som tegelfragment, djurben, skärvig 
sten, kol o.s.v.

En annan intressant iakttagelse var utfyllnadslagren inom schakt 3. Själva 
tomten där utfyllnadslagren kunde konstateras låg lägre än tomten norr där-
om, där inga utfyllnadslager fanns. Ser man enbart på terrängen idag kunde 
man trott att förhållandena vore omvända. En möjlig orsak till detta är att det 
funnits en ravin/svacka i området tidigare, något som även kunde anas vid 
den arkeologiska undersökningen inom bytomten, öst om schaktet (DM arkiv 
52/02). Äldre kartmaterial visar att det funnits många raviner längs Dalälven, 
vilka framförallt använts som ängsmark i äldre tider. Några av ravinerna har 
sannolikt fyllts ut i samband med exploateringar i modern tid.

I schakt 6 kunde ett lager med äldre odlingsjord konstateras bitvis under 
matjordslagret. Liknande förhållanden iakttogs i samband med en arkeologisk 
utredning i åkern sydost om schakt 6 (Carlsson & Lögdqvist 2003).

I gatukorsningen som ligger i det sydvästra hörnet av fornlämning 105:1 
påträffades rester efter gravhögar i form av kantrännor under arkeologiska 
undersökningar 2002 och 2003 (dnr 52/02). Såväl schakt 4 som södra delen av 
schakt 2 ligger relativt nära dessa. Trots detta kunde inga spår efter ytterligare 
gravar upptäckas i något av schakten. Det behöver emellertid inte betyda att 
det inte funnits fler gravhögar i området och marken utanför de nu aktuella 
schakten är fortfarande intressant ur ett arkeologiskt perspektiv.

Måluppfyllelse
Syftet med schaktövervakningen var att dokumentera fornlämningsförhål-
landena inom fjärrvärmeschaktet, vilket vi gjort. Däremot hittades inte så 
många lämningar som förväntat. Detta har sannolikt delvis sin förklaring i 
att fjärrvärmeschakten på flera ställen var mycket smala och låg inom modern 
bebyggelse (se framsida). Därmed kan många lämningar redan vara förstörda 
eller ligga strax utanför de aktuella schakten.

Sammanfattning
I samband med markarbeten för utbyggnad av fjärrvärme i Hönsarvet, Bor-
länge, genomförde Dalarnas museum en arkeologisk schaktövervakning. 
Området ligger inom fornlämning RAÄ-nr 105:1 och 155:1 i Borlänge stad, 
dvs. Hönsarvets gamla bytomter. Uppdragsgivare var Borlänge Energi AB.

Inom Hönsarvet schaktövervakades sex delsträckor med en sammanlagd 
längd på 905 m. Det var endast i ett av schakten, det som grävdes genom 
RAÄ-nr 105:1, som några säkra lämningar från tidig bebyggelse påträffades, 
dessa i form av syllstenar och kulturlager. Bebyggelselämningarna var san-
nolikt från historisk tid.

Dalarnas museum anser att ytterligare arkeologiska insatser inte är nöd-
vändiga för det aktuella arbetsföretaget.
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Arkiv
Dalarnas museums arkiv dnr 52/02, 111/04 samt projekt nr 5, 7 och 497.
FMIS. Riksantikvarieämbetets fornminnesinformation. www.fmis.raa.se

Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer: 431-4119-10
Länsstyrelsens beslutsdatum: 2010-07-28
Ekonomiskt kartblad: 135 16
Socken: Borlänge Stad
Fornlämning, RAÄ nr: 105:1, 155:1
Fastighet: Holmen 9, Nätet 1, Mjärden 5 och 6,
 Ekan 1, 2 och 3, Grundet 12, 18, 19, 20
 och 21, Länken 1, 2, 3 och 4, Pirken 3,
 Hönsarvet 27:45 och 27:47 m.fl.
Koordinater, SV (RT 90, 2,5 gon V): x 6709334, y 1480185
Höjd (RH 70): -
Inmätning: manuell
Uppdragsgivare: Borlänge Energi AB
Utförandetid: 21 september – 8 november 2010
Undersökt yta: ca 800 m2

Schaktlängd: 905 m
Fälttid: 22 timmar
DM projektnummer: 1460
DM diarienummer: 65/10
Arkeologisk personal: Anders Altner och Anna Lögdqvist
Fältarbetsledare: Anna Lögdqvist
Projektansvarig: Anna Lögdqvist

Dokumentationsmaterialet bestående av 20 digitala foton förvaras på Dalarnas 
museum. Inga fynd tillvaratogs.
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