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Inledning
I samband med schaktning för ny huvudvattenledning mellan Pilbo i Falu
kommun och vattenverket vid Tjärna Ängar i Borlänge, genomförde Dalarnas
museum en arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning i
enlighet med länsstyrelsens beslut, dnr 431-8382-2013 (figur 1). En del av ledningen borrades men den schaktning som gjordes i närheten av en av Tjärnas
bytomter, RAÄ 42:1 i Borlänge stad, övervakades. Schaktningsövervakningen
genomfördes under november och december 2013. Uppdragsgivare var Falu
Energi & Vatten AB.
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Figur 1. Utdrag ur terrängkartan med undersökningsområdet markerat med blå cirkel. Skala 1:50 000.
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Borlänge Energi har därefter borrat för ny vattenledning som skulle anslutas till huvudvattenledningen i Tjärna. Anslutningsschaktet berörde bytomt
Borlänge 42:1. Länsstyrelsen Dalarna beslutade att den delen av arbetet skulle
schaktövervakas, dnr 431-11853-2013. Senare visade sig arbetsytan inte räcka,
ytterligare en bit behövde schaktas. Schaktningsövervakningen genomfördes
under vintern 2014. Uppdragsgivare var Borlänge Energi.
De båda schakten benämns A och B.

Syfte
Syftet med den arkeologiska förundersökningen i form av schaktningsövervakning var att närmare klargöra fornlämningarnas arkeologiska kunskapspotential inom den del som berördes av det planerade arbetsföretaget samt
bilda underlag för en eventuell särskild undersökning.

Metod
Schaktningen följdes av en arkeolog. Schaktväggarna handrensades när
schaktet grävts på djupet. Schaktet beskrevs, fotograferades samt mättes in
manuellt. Anläggningarna handrensades, beskrevs, fotograferades i plan och
profil samt mättes in manuellt. Prover togs för datering. Då dokumentationen
skedde under vintern ställde tjälen till en del problem.

Kunskapsläge
Tjärnaområdet är liksom stora delar av Tunaslätten relativt flackt. Sedimentjorden i Tjärna växlar mellan fin sand och mjäla, men under den ligger en
rullstensås, en utlöpare till Badelundaåsen. Den syns inte tydligt i landskapet
men längs dess sträckning har en viktig vägförbindelse gått genom socknen,
troligen sedan förhistorisk tid. Vid Tjärna var den extra betydelsefull då
man via den kunde ta sig förbi Dalälvens fyra forsar mellan Forshuvud och
Domnarvet.
Runt Tjärnasjön, en åsgropssjö, uppmärksammades vid inventeringen 1929
fem slaggförekomster efter blästbruk. Vid senare inventeringar och kartstudier
har också spår av bebyggelse noterats. I Tjärnasjöns närmaste omgivningar
finns ett flertal fornlämningar registrerade i FMIS (figur 2). Förutom ovan
nämnda bytomt RAÄ 42:1 finns boplats RAÄ Borlänge 40:1 och blästbrukslämning RAÄ 40:2. De är belägen omedelbart sydväst om Tjärnasjön, medan
slaggförekomsten Borlänge 41:1 och gårdstomterna Borlänge 175:1 och 176:1
ligger sydväst om riksväg 70. Gårdstomt Borlänge 177:1 ligger cirka 80 meter
sydöst om Tjärnasjön. Nordväst om sjön finns en kulturhistoriskt värdefull
gård registrerad som RAÄ 46:1. Inom ett område på en knapp kvadratkilometer runt sjön finns totalt tolv registrerade bytomter och/eller slaggförekomster,
de tidigare nämnda inräknade.
Tjärna ”Tiærnum” nämns första gången 1359 i ett kvittobrev där det framgår att hustrun Rothelver i Forssa ärvt del av föräldragården i Tjärna (SOFI;
DD283). Namnet Tjärna kan hänföras till den lilla sjön, numera Tjärnasjön.
Den geometriska jordeboken från 1640-talet (U2:83) visar en mycket spridd
bebyggelse, där gårdarna låg en och en eller två och två spridda över inägomarken. Flera av dem låg i anslutning till Tjärnasjön. Kartan visar också att
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Figur 2. Utdrag ur fastighetskarten med fornlämningar markerade. Undersökningsschakten A och B
låg norr om Tjärnasjön. Skala 1:10 000.

området närmast sjön till stor del räknats som utmark. Norr om tjärnen låg
t.ex. en ”onyttigh” myr. Vägen söderifrån delade sig söder om sjön, en byväg
fortsatte norrut på östra sidan genom inägomarken och landsvägen gick på
västra sidan ut på utmarken. Längs den östra vägen låg det på 1600-talet två
gårdar strax norr om tjärnen, inom det område som idag är registrerat som
RAÄ 42:1 i FMIS.
Området närmast Tjärnasjön har varit låglänt långt fram i tiden. Det torde
betyda att större delen av området fram till 1700-talet inte brukats som inägomark. Längre fram i tiden tätnar bebyggelsen och senare under 1800-talet
hade åtskilliga gårdar flyttats ut till landsvägen nordväst om tjärnen (figur
3; LMS U46-131:1; Ridderstedt 2005). Ännu på 1960-talet var området mellan
riksvägen och Tjärnsjön bebyggt, medan området öster om tjärnen brukades
som åker (RAK J133-13f1f68).
Vid inventeringen 1929 noterade Karlén rikligt med slagg av ”primitiv
typ” koncentrerad till en höjning i åkern 50 meter norr om tjärnen. Nordost
därom fanns en sankmark som sträcker sig från sjön norrut, på en yta av 100
meter i diameter. Jorden var alldeles svart. Lämningen gavs nr 20 (DM arkiv
15214). Den har senare av RAÄ givits nr 42 och beskrivs nu i FMIS bestå av
en bytomt, 130x70 meter stor (NNV-SSÖ). Bytomten ligger strax norr om
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Figur 3. Utdrag ur storskifteskartan (LMS U46-131:1) från 1834 rektifierade mot fastighetskartan. På
1800-talet brukades området närmast tjärnen som äng. Bebyggelsen låg längs landsvägen väster om
sjön. Fastighetskartans vägar och hus har markerats med grått. De aktuella schakten har markerats med
vitt. Skala 1:4 000.

Tjärnasjön och har ett sankmarksområde i direkt anslutning i väst. Nu är
det ängsmark som tillhör Sportfältet. Inom området finns det gott om slagg
av övervägande lågteknisk typ. Inslag av skörbränd sten och lätt förslaggat
tegel samt sporadiska inslag av porslin återfanns även. Strax söder om slaggförekomsten har skärvsten i smärre koncentrationer iakttagits. Det nämns
däremot inte i FMIS att det inom begränsningen låg två gårdar 1645, även om
de torde vara anledningen till att benämningen ändrats till bytomt. Tolkar
man Karléns beskrivning av blästplatsen är det möjligt att den ligger längre
västerut, strax utanför nuvarande avgränsning. Beskrivningen borde ändras
så att även lämningar efter blästbruk tydligt framgår.
När Tjärnarondellen skulle byggas 1998 berördes slaggförekomsten RAÄ
40:1 och bytomten RAÄ 176:1 och det gjordes en arkeologisk förundersökning söder om Tjärnasjön (Burman & Carlsson 1998). Den följdes sedan av en
arkeologisk undersökning av delar av området (DM dnr 75/98). Där påträffades rester efter historisk bebyggelse, linrötningsplats, långhus, härdar, två
grophus och järnframställningsplatser från yngre järnålder och/eller medeltid
samt en kokgrop från äldre stenålder.
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Figur 4. Utdrag ur fastighetskartan med schakt A och B samt anläggningar markerade. En schematisk
profillinje har markerats genom A1, se figur 7. Skala 1:2 000.

Inför en första etapp av vattenledningsbygget mellan vattenverket i Tjärna
och Pilborondellen i Falun förundersöktes 2009–2010 en sträcka sydväst om
rondellen, parallellt med riksvägen, genom RAÄ 175 och 176 (Bennström 2011).

Resultat
Schakt
Schakt A grävdes, från anslutningen under väg 70 mot vattenverket, norrut
längs väg 70 fram till en gångbana mot sportfältet. Där vek det av mot nordost (figur 4). Vid första schaktkontrollen hade Falu Energi & Vatten AB banat
av matjorden längs sträckningen utan att Dalarnas museum var med. Det är
därför möjligt att vi missat lämningar då de ofta ligger direkt under matjorden.
När det sedan skulle schaktas på djupet, några månader senare, valde man
att inte riktigt följa den tidigare avbanade sträckningen.
Schakt A grävdes cirka 90 meter långt (N-S), 1,5–2 meter djupt och 1,7–2
meter brett. I södra änden, där ledningarna skulle borras in under väg 70/
E16 var schaktet 14x15 meter stort (N-S). I norra änden mot gångbanan vek
schaktet av mot nordöst och följde gångbanan i 12 meter (NÖ-SV).
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Figur 5. Schakt B med sportfältet i bakgrunden. Fotograferad från sydväst. Fotograf Britt-Marie
Hägerman.

Södra delen låg närmare väg 70/E16 och det märktes på att 1 meter fyllnadsmassor låg ovanpå matjorden. Matjorden var 0,1–0,3 meter tjock och i norr låg
den överst, men i söder låg den under fyllnadsmassorna. Under matjorden
fanns beige sand. Tjälen var 0,1–0,3 meter tjock vilket blev besvärligt i norr
där ingen utfyllnad fanns. Grävskopan lyfte stora flak av tjälad mark och både
matjord och en del av marken strax under följde med.
Schakt B grävdes närmare Sportfältet rakt över den tidigare borrade huvudvattenledning för att ta fram denna. Schaktet var 3x7 meter långt (ÖSÖ-VNV)
och cirka 3 meter djupt. För att ansluta en mindre ledning schaktades ett 5x4 meter stor schakt
mot nordöst så
att hela schaktet
blev T-format. I
den senare delen skulle den
nya anslutningsledningen gå.
Matjorden var
0,5 meter tjock
och därunder
fanns orangefärgad sand, cirka
0,2 meter, underst låg mjäla
(figur 5).
Figur 6. Nedgrävning A1. Fotograferad från sydöst. Fotograf Britt-Marie
Hägerman.
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Figur 7. Profil genom A1, västra och norra delen.
Skala 1:40.

Senare visade det sig att ytterligare en bit behövde schaktas för att anslutningen skulle kunna göras. Schaktet förlängdes med 16 meter åt norr. Den
delen grävdes 2 meter bred och 3 meter djup. Den naturliga marken bestod
av mjäla, på den 0,4 meter matjord. Under det i sen tid plöjda matjordslagret
fanns 0–0,2 meter ljusare brun jord med enstaka kolbitar. I matjorden syntes
enstaka porslinsbitar, spik och tegel.

Anläggningar
Anläggning 1 låg 50 meter norr om schaktet A:s södra ände. A1 var en skålformig nedgrävning som låg under ett betongfundament (2,5x1,5 m, 0,5 m tj)
som delvis låg i ett lager med modern slagg, 0,2 meter tjockt och cirka 3 meter
långt i schaktets riktning. Därunder fanns en cirka 0,4 meter djup nedgrävning
(figur 6 och 7). Fyllningen bestod av orangefärgad sand med ett par kolstråk.
Det togs ett kolprov i det kolstråk som låg djupast. På grund av tjäle och
betongfundamentet var det omöjligt att se formen och utbredningen i plan,
men den var troligen ca 1 meter i diameter.
Anläggning 2 låg 61 meter norr om schakt A:s södra ände. A2 var en skålformig nedgrävning, 0,8 meter djup och 1,8 meter lång (NNV-SSÖ). Anläggningen
låg till största delen utanför schaktet. Fyllningen bestod av brun matjord
med smala horisonter och några
större ansamlingar av kol (figur 8). Enstaka
bitar bränd lera
återfanns och i
matjorden fanns
tegelkross. I
södra delen var
en 0,18 meter
bred störning
som bestod av
varvad matjord
och sand samt i
botten en större
bit rostig plåt.
Figur 8. Nedgrävning A2. Fotograferad från öster. Fotograf Britt-Marie
Hägerman.
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Figur 9. Dateringen av A1 kalibrerad med OxCal 4.2.3 (Bronk Ramsey 2009), atmosfärisk kurva IntCal
13 (Reimer et.al. 2013). Dateringen visar att området nyttjades under yngre stenålder.

Datering
Kol från A1 vedartsanalyserades av Scandinavian Dendro Dating, Tyskland.
Analysen visade att kolet härrörde från unga tallstammar. Den bit som valdes
för 14C-analys hade 10 årsringar och en egenålder på max 40 år. 14C-analysen
genomfördes vid Tandemlaboratoriet, Ångströmslaboratoriet, Uppsala universitet. Kalibreringen har sedan gjorts i OxCal 4.2.3 (Bronk Ramsey 2009). Analysen gav 4006±34 BP (Ua-48419), kalibrerat med 1 σ ger resultatet 2569–2480
f.Kr. (figur 9). Det betyder att nedgrävningen bör ha tillkommit under yngre
stenåldern närmare bestämt under mellanneolitikum (3200–2300 f.Kr.).

Tolkning
Området kring Tjärnasjön har i huvudsak brukats som åker och äng. Bebyggelsen kom under 1700-talet att successivt flyttas till landsvägen väster om
Tjärnasjön, dvs till området där schakt A grävdes. Det aktuella schaktet berörde troligen östra delarna av tre gårdstomterna. På den mittersta tomten
försvann bebyggelsen redan under 1800-talet. De båda andra gårdarna revs
och brändes ner av Borlänge kommun på 1960-talet (Ridderstedt 2005). Vid
södra änden av schakt A stod ännu i början av 1960-talet ett bostadshus och
vid A2 ett uthus. A2 hade en sentida karaktär och kan ha samband med den
historiska bebyggelsen. Vid A1 ser det utifrån kartorna inte ut att ha legat
någon bebyggelse under historisk tid.
Schakt B grävdes i utkanten av RAÄ 42:1. I matjorden syntes ingen direkt
påverkan av historiska kulturlager eller järnframställning. Avgränsningen
för RAÄ 42 är troligen väl tilltagen och såväl 1600-talsgårdstomterna som
järnframställningsplatsen har förmodligen legat längre västerut. Även den
äldre vägsträckningen gick förmodligen väster om schaktet. Schaktet har i
så fall grävts i ett av de gamla åkergärdena.
Det betongfundament och moderna slagg som återfanns ovanpå A1 var
från senare aktiviteter som kanske har med riksvägens breddning att göra.
Dateringen av A1 indikerar verksamhet i området under yngre stenålder,
mellanneolitikum. Det finns endast ett fåtal anläggningar daterade till yngre
stenålder och ingen motsvarande denna i Dalarna.
En bit längre åt sydöst, inom RAÄ 40, har en kokgrop undersökts (DM
dnr 75/98). Den gav en av de äldsta dateringarna i Dalarna 7960±35 BP (GrN25431), kalibrerat 7041–6701 f.Kr. Området kring Tjärnasjön har således varit
attraktivt för mänsklig bosättning sedan landet höjt sig ur vattnet efter att isen
smält. Förutom tidigare indikationer på omfattande verksamhet under yngre
järnålder finns nu även indikationer från såväl äldre som yngre stenålder.
Dalarnas museum förordar inga ytterligare arkeologiska insatser för det
aktuella arbetsföretaget. Äldre lager och/eller konstruktioner kan fortfarande
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finnas utanför de aktuella schaktens utbredning varför även eventuella framtida markarbeten i området bör övervakas av arkeologisk expertis. Det kan
finnas lämningar även där ledningarna nu har borrats. Beskrivningen av RAÄ
42 i FMIS behöver förtydligas.

Måluppfyllelse
Följande mål uppfylldes inom ramen för förundersökningen:
• Kunskapen om fornlämningen har fördjupats.
• Bevaringsförhållandena har kunnat bedömas.
• Lämningarna har preliminärt daterats.

Sammanfattning
I samband med nedläggning av ny vattenledning mellan Pilbo i Falu kommun och vattenverket vid Tjärna Ängar, Borlänge, och omläggningar inom
Borlänges vattenledningsnät genomförde Dalarnas museum två mindra arkeologisk förundersökningar i form av schaktningsövervakningar i enlighet
med länsstyrelsens beslut.
Schaktövervakningens första del berörde en cirka 90 meter lång sträcka.
Det aktuella schaktet var 1,5–2 meter djupt och 1,7–2 meter brett och längst
i söder 14x15 meter stort i plan. Där framkom två nedgrävningar. Den ena
hörde förmodligen ihop med den historiska bebyggelsen och den andra daterades till yngre stenålder.
Det andra schaktet var drygt 20 meter långt, 2-7 meter brett och 3 meter
djupt. Där framkom inga fynd eller anläggningar. Schaktet grävdes i sydöstra
kanten av RAÄ 42:1, men i matjorden syntes ingen direkt påverkan av historiska kulturlager eller spår av järnframställning.
Dalarnas museum förordar inga ytterligare arkeologiska insatser för det
aktuella arbetsföretaget. Äldre lager och/eller konstruktioner kan fortfarande
finnas utanför de aktuella schaktens utbredning och även där ledningen borrats, varför även eventuella framtida markarbeten i området bör övervakas
av arkeologisk expertis.
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Tekniska och administrativa uppgifter
Schakt A
Länsstyrelsens dnr:
431-8382-2013
Länsstyrelsens beslut:
2013-08-27
Ekonomiskt kartblad:
13F 1f Borlänge
Socken:
Borlänge stad
Fornlämning, RAÄ nr:
Borlänge 42:1
Fastighet:		
Koordinater, SV
X 6708874
(RT 90, 2,5 gon V):
Y 1477746
Höjd (RH 70):
150 möh
Inmätning:
Manuell
Uppdragsgivare:
Falu Energi Vatten AB
Utförandetid:
2013-09-25—12-02
Schaktlängd:
102 meter
Fälttid:
13 timmar
DM projektnummer:
1528
DM diarienummer:
115/13
Arkeologisk personal:
Britt-Marie Hägerman
Anna Lögdqvist
Projektansvarig:
Eva Carlsson

Schakt B
431-11853-2013
2014-03-31
13F 1f Borlänge
Borlänge stad
Borlänge 42:1
Tjärna 79:2
X 6708911
Y 1477946
150 möh
Manuell
Borlänge Energi
2014-01-15, 2014-03-18
20 m
10 timmar
1542
200/13
Britt-Marie Hägerman
Eva Carlsson
Eva Carlsson

Dokumentationsmaterialet bestående av 51 foton (DM_2013 44,
DM_2014 1) förvaras på Dalarnas museum.
Inga fynd tillvaratogs.
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Figurförteckning
Figur 1. Utdrag ur terrängkartan med undersökningsområdet markerat med
blå cirkel. Skala 1:50 000.
Figur 2. Utdrag ur fastighetskarten med fornlämningar markerade. Undersökningsschakten A och B låg norr om Tjärnasjön. Skala 1:10 000
Figur 3. Utdrag ur storskifteskartan (LMS U46-131:1) från 1834 rektifierade
mot fastighetskartan. På 1800-talet brukades området närmast tjärnen som
äng. Bebyggelsen låg längs landsvägen väster om sjön. Fastighetskartans
vägar och hus har markerats med grått. De aktuella schakten har markerats
med vitt. Skala 1:4 000.
Figur 4. Utdrag ur fastighetskartan med schakt A och B samt anläggningar
markerade. En schematisk profillinje har markerats genom A1, se figur 7.
Skala 1:2 000.
Figur 5. Schakt B med sportfältet i bakgrunden. Fotograferad från sydväst.
Fotograf Britt-Marie Hägerman.
Figur 6. Nedgrävning A1. Fotograferad från sydöst. Fotograf Britt-Marie
Hägerman.
Figur 7. Profil genom A1, västra och norra delen. Skala 1:40.
Figur 8. Nedgrävning A2. Fotograferad från öster. Fotograf Britt-Marie Hägerman.
Figur 9. Dateringen av A1 kalibrerad med OxCal 4.2.3 (Bronk Ramsey 2009),
atmosfärisk kurva IntCal 13 (Reimer et.al. 2013). Dateringen visar att området nyttjades under yngre stenålder

Arkeologisk schaktövervakning – Tjärna
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www.dalarnasmuseum.se
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Postadress
Box 22, 791 21 Falun
Besöksadress
Stigaregatan 2-4, Falun
Tel 023-76 55 00
info@dalarnasmuseum.se
www.dalarnasmuseum.se

