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Inledning
Borlänge Energi har schaktat för nytt vatten och avlopp till två fastigheter i
Forsa, Borlänge (figur 1 i bilagan). På tomten Forsa Ängar 5 ligger en
restaurerad gravhög, Borlänge 32:1. Schaktningen skulle ske i högens
omedelbara närhet varför länsstyrelsen beslutade om en arkeologisk
undersökning i form av schaktningsövervakning, dnr 431‐8913‐2017. I
anslutning till denna schaktning grävdes även för VA på tomten Forsa
Ängar 5 och en förundersökning gjordes på tomten Forsa Ängar 7. Arbetet
utfördes under september av en arkeolog från Dalarnas museum.

Antikvarisk bakgrund
Forsa ligger på Dalälvens västra sida norr om Hushagen och Borlänge by.
Flera raviner leder ner mot älven. I övre änden av en av dem ligger
gravhögen Borlänge 32:1 (figur 2). Den är 11 meter i diameter och
restaurerad 1929 av K.E. Hällsjö (FMIS). Längre österut har slagg noterats i
ravinsluttningen, Borlänge 65:1. På platån, 130 meter västerut, ligger
resterna av en hög, Borlänge 64:1. En bit norr därom har en spjutspets
hittats, Borlänge 83:1. Den skulle kunna vara en indikation på en grav. Det
finns ytterligare uppgifter om gravar i Forssa, bl.a. några hundra meter
norrut, Borlänge 33:1. Den ligger i anslutning till bytomten, Borlänge 109:1.
Gravar i Tuna omtalas dels vid rannsakningen på 1660‐talet (Ståhle m.fl.
1960) och även vid prosten Sahlstedts inventering i mitten av 1700‐talet
(1955). Sahlstedt lät mäta gravhögarna och i Forsa fanns det då fyra
gravhögar. De var 20,5, 16, 15 och 7 meter i diameter och 3,5‐6 meter höga.
Siffrorna är kanske inte helt exakta eftersom han skriver om gravarna att de
”antingen til någon del af högden qwarre, eller til widden ännu
skiönjelige” (1955:376).
Karlén noterar vid inventeringen 1929 spår av två högar (inv 18 och 16),
de är nu registrerat som 32:1 och 33:1 samt slaggförekomsten (inv 17,) nu
65:1. Angående den senare står det ”slagg hittades utefter dalen, troligen
har flera hyttor eller ”blästor” legat där.
Området med chefs‐ och överingenjörsbostäder som omger
undersökningsområdet byggdes i anslutning till arbetarbostäderna i
Bergslagsbyn på 1910‐talet. Domnarvets järnverk uppförde en
kamrersbostad på Svartnäsgatans norra sida. Högen på tomten ”har varit
förstörd men restaurerades för några år sedan av Dr Hällsjö. Norr därom
på andra sidan en dalgång har likaledes funnits en hög som nu emellertid
är försvunnen” (Inv 18, DM 015214). Det syftar troligen inte på 33:1.
Gravhögar omnämns också i Länstidningen 1930. Där uppges att fem
gravhögar har legat på rad.

Syfte
Syftet var att dokumentera och undersöka äldre anläggningar, bebyggelse‐
eller kulturlager om sådana påträffas.
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Metod
Schaktningen följdes av en arkeolog. Oftast handrensades schaktet etappvis
när grävmaskinen lämna området, men inom ett område banades
matjorden av innan det djupa schaktet grävdes. Inom den ytan
handrensades schaktbottnen och en anläggning mättes in. I övrigt
handrensades övre delen av schaktets sidor. Schaktet beskrevs,
fotograferades och mättes in med RTK.

Resultat
Vatten‐ och avloppschaktet grävdes från befintlig ledning i
Gammelgårdsvägen västerut, ca 30 meter. Därefter grävdes ett schakt för
dagvatten norrut till befintlig brunn (figur 3). VA‐schaktet grävdes 3‐6
meter brett och upp till 4 meter djupt ner i sandig silt (figur 4).
Schaktningen inleddes vid Gammelgårdsvägen. Vägen har troligen
funnits sedan storskiftet på 1800‐talet, men i samband med att den fått den
standard som den har idag, vilket inte är speciellt hög, har marken fyllts ut.
Den tidigare stora trädgården på Svartnäsgatans norra sida hade i norra
och östra delen sluttat ner mot ravinen, men är numera närmast plan.
Förutom den nu avstyckade tomten, Forsa Ängar 7, hade även Borlänge
kommuns mark närmast ravinen ingått i trädgården. Vid staketet som
markerade trädgårdens gräns mot vägen var 1,2 meter massor påfört på
den naturliga marken. Utfyllnaden upphörde ca 9 meter från schaktets
östra ände.
I västra delen banades matjorden inledningsvis av på den yta som skulle
beröras av schaktningens östra del. Ytan var 11x3 meter stor och matjorden
var 0,2‐0,4 meter tjock (figur 5). Under matjorden framkom några ljusa
urlakade fläckar och en oregelbundet kolrikt lager, 0,6 meter stort,
förmodligen en trädrot som brunnit.
Där framkom en recent nedgrävning. De sträckte sig över schaktets hela
bredd och var 5,5 meter lång, fylld med grått lerigare material med
modernt tegel. Tanken var att dokumentera djup och bottenform när
schaktets grävts, men då hade lämningen försvunnit. Mellan besöken hade
schaktet grävts drygt en meter bredare. Det hade också grävts ytterligare 5
meter längre åt väster, närmare gravhögen. I västra änden syntes ett äldre
jordlager. Matjorden var 0,4 meter tjock, därunder fanns 0,2 meter gul sand,
påförd och under den äldre gråbrun åkerjord. Jordens underkant var ojämn
och det tolkades som plogspår (figur 6).
Schaktningen avslutades med att ett ca 25 meter långt dagvattenschakt
grävdes norrut ner mot ravinen till en befintlig brunn. Schaktet grävdes 0‐3
meter djupt, 0 meter vid den befintliga brunnen i ravinen. I trädgården mot
ravinen hade upp till 1 meter silt förts på. Den naturliga siten i ravinkanten
föreföll omrörd. I undre delen av matjordslagret fanns enstaka slaggbitar.
Några slaggbitar hade också framkommit tidigare under schaktningen,
men väldigt få.
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Slutsatser och utvärdering
Det 30 meter långa och upp till 4 meter djupa schaktet grävdes i övre
kanten av en ravin. För att plana ut marken i trädgården var östra och
norra delen utfylld. En recent nedgrävning konstaterades.
I västra delen fanns också påförd gul silt med äldre matjord därunder.
Första reflektionen var att detta var något som kunde höra samman med
rekonstruktionen av gravhögen på 1920‐talet. Vid den därpå följande
schaktningen på fastigheten Forsa Ängar 5, projekt 1656, framkom att det
fanns en ränna runt gravhögen och att det observerade äldre
matjordslagret låg i anslutning till rännan. Det var inte en del av den
djupare nedgrävningen utan den allra yttersta kanten. Den gula mjälan kan
ha varit en del av gravhögens fyllning.

Sammanfattning
Borlänge Energi har schaktat för nytt vatten och avlopp till två fastigheter i
Forsa i Borlänge. På den ena tomten ligger en restaurerad gravhög,
Borlänge 32:1. Den ligger i övre änden av en ravin.
Schaktet grävdes 30 meter långt och upp till 4 meter djupt, i övre delen
av en ravinkant. I den östra delen var jord påförd, troligen för
Gammelgårdsvägen och även för att plana ut trädgården. I västra kanten
fanns också påförd jord. Efter den fortsatta schaktningen på intilliggande
fastighet blir tolkningen att den har med gravhögen att göra. Den äldre
odlingsjorden hör till gravrännans yttersta kant.
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Dokumentationsmaterialet förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd
tillvaratogs.
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Översiktskarta, figur 1
Karta över fornlämningar i Forsa, figur 2
Schaktplan, Figur 3
Foton, figur 4‐6
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Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan med det aktuella undersökningsområdet markerat med blått. Skala 1:10 000.
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Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan med det aktuella schaktet i svart och omgivande lämningar
registrerade i FMIS. Skala 1:4 000.
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Figur 3. Plan över VA-schaktet med avbanad yta i grått, recent nedgrävning i grönt och äldre matjordslager
markerat med brunt. Skala 1:200.

Figur 4. Schaktet var ca 4 meter djupt. Foto från SV, Eva Carlsson.

Figur 5. Ytan som banades av i ett inledande skede. Gravhögen syns i bakgrunden. Foto från SO, Eva
Carlsson.

Figur 6. Pilen markerar det äldre matjordslagret nära gravrännan. Foto från Ö, Eva Carlsson.

