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Förord

J

ag är född och uppvuxen i Falun i stadsdelen Elsborg nedanför Falu
gruva. Hamnade i Borlänge som lärare på Fornby folkhögskola
1969 och blev snart ansvarig för deras Fritidsledarutbildning. Flyttade
till Borlänge tio år senare och familjen bosatte sig i Torsång 1995. Jag
har nu bott mer än halva mitt liv i Borlänge. Jag har tidigare skrivit
en bok om Faluns historia tillsammans med Elisabet Hemström. Det
kändes viktigt att följa upp den med en lättillgänglig introduktion till
Borlänges spännande historia för nyinflyttade, människor från andra
delar av världen och förstås alla boende i kommunen, som är nyfikna
på dess bakgrund.
Jag har många att tacka för bokens tillkomst. Rikard Rudolfsson tog upp förslaget i Kulturnämnden om att köpa in en upplaga
för kommunens behov och fick nämndens gillande. Sören Nyström,
kommunbiolog emeritus, har gett värdefulla synpunkter på manuset.
Bengt Lindberg, tidigare medarbetare vid kommunens näringslivskontor, har gjort en gedigen granskning av språket i mitt manus och
Torkel Laurell har hjälpt till att plocka fram bilder ur kommunens
arkiv. Rädda bilden-kommittén har under åren gjort ett stort arbete
med att bevara stadens bilder, som idag har blivit en unik bildskatt.
Sist, men inte minst, så har min tidigare kollega Claes Nilsson svarat
för översättningen av bokens texter till engelska och Anki Förste har
formgivit boken.
Torsång, senhösten 2017
Björn Ericson

Preface

I am born and raised in a part of Falun called Elsborg, near the mine. In 1969 I became a teacher
at Fornby Folk High School and soon responsible
for its education of youth workers. I moved to
Borlänge ten years later and the family settled in
Torsång in 1995. I have now lived half of my life
in Borlänge. I have earlier written a book on the
history of Falun together with Elisabeth Hemström. It felt important to follow this up with an
easy-to-read introduction to the exciting history
of Borlänge, aimed at new residents, people from
other parts of the world and, of course, all its residents who are curious of its background.
I have many to thank for the completion of
the book. Rikard Rudolfsson suggested to the
Culture Board that an edition should be bought
for the commune and this was approved. Sören
Nyström, commune biologist emeritus, has
made valuable comments on the text. Bengt
Lindberg, earlier employed at the office of trade
and industry, has made a thorough scrutiny of
the language and Torkel Laurell has helped finding pictures from the communal archive. The
Save the Picture-committee has worked on saving the pictures of the commune, today a unique
picture treasure. Lastly, but not least, my former
colleague Claes Nilsson has been responsible for
the translation into English and Anki Förste has
given the book its beautiful form!
Torsång in the late autumn of 2017
Björn Ericson
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Isen ger upp

V

En vacker rullstensås intill sjön Issan i nordöstra delen av Borlänge.
A ridge at the lake of Issan in the northeast of Borlänge.

i får gå många år tillbaka för att förstå hur bygden runt Borlänge
formades. Den senaste istiden, som klingade av för ungefär 12 000
år sedan, stöpte om vårt land än en gång. Den väldiga ismassan, som
kunde vara uppemot tre kilometer hög, slipade ner och omformade
landskapet. Under den varmare period som följde fylldes landskapet
av väldiga älvar och brusande åar varje vår. Isälvarna som rann fram
under istäcket var fyllda av stenar och grus, som bildade rullstensåsar
och många andra landskapsformer. Ett tydligt exempel är den kända
Badelundaåsen, som tar sig fram på slätten på sin väg söderut. Åsen
rymmer ett mycket rikt källflöde i sin enorma grusbädd och ger idag
Borlänge- och Falubor ett mycket välfiltrerat och gott dricksvatten.
Frostbrunnsdalen är också en del av åsen och användes troligen som en
forntida hednaplats. Ett annat fenomen uppstår när så stora vattenmassor år efter år tar sig igenom landskapet. Då kan väldiga raviner bildas
i de mjukare jordarterna. De går att hitta längs älvens hela sträckning
genom Borlängebygden och mest dramatiska är Solvarboravinen och
Säterdalen i södra delen av Tunaslätten.
Slätten omfattar 135 km2 och bergen som omger den har höjder på nästa 500 m.ö.h. Den låg under vatten under många tusen år
och gav bygden dess bördiga jordar, som består av finmo och mjäla,
silt med en modernare term. Dalälvsdalgången innehåller för övrigt landets största avlagring av mjäla! Den mäktiga slätten med dess
mjuka inramning av randbergen har gett området dess karaktär.

The Ice recedes

We have to look back many years to understand
how the land around Borlänge was formed. The
latest Ice Age, ending around 12 000 years ago,
reshaped our country once again. The enormous
ice cap, in places three kilometers deep, grinded
down and changed the landscape. During the
warmer period that followed the land was filled
with large rivers and rushing streams every year.
The Glacier Rivers running under the ice were
transporting stones and gravel, forming ridges and
many other landscape formations. A typical example is the well known Badelundaåsen (Badelunda
Ridge) running along the plains on it way to the
south. The ridge is rich in spring water in its enormous grit bedding and gives today’s inhabitants
of Borlänge and Falun a well-filtered and -tasting drinking water. The Frostbrunnsdalen valley
is also part of the ridge and was probably a place
for the pagan cult. Another phenomena resulting
from large masses of water running through the
landscape year after year is the forming of deep ravines in the softer soil. They can be found all along
the river through the countryside, most dramatic
are the Solvarbo Ravine and The Säter Valley in
the southern part of the Tuna Plains.
The plain has an area of 135 km2 and the mountains surrounding it are almost 500 meters above
sea level. It was submerged under water for several
thousand years and now it gives the land its fertile
soil, consisting of silt. The river valley contains the
largest deposit of silt in Sweden! The imposing
plain, gently surrounded by the mountains, gives
the area its character.
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De första människorna

D

Stenålderns människor levde av viltet.
Ett av stenåldersredskapen.
The people of the Stone Age lived from wild animals.

alälven skär genom landskapet och den lockade tidigt stenåldersmänniskorna, som slog sig ner efter älvbankarna. Närheten till vatten, fisket och viltet gav bra förutsättningar för dåtidens
försörjning. Trots det karga landskapet dröjde det inte länge förrän
djuren hittade hit. Stenålderns jägare följde vildrenar och hjortar
tätt in på. Fisket i vattnen intill torde också ha varit givande. I Dalarna finns lämningar efter boplatser från norr till söder med kokgropar och benrester av viltet. Den äldsta, vid Orsandbadens campingområde intill Siljan, är daterad till ca 8 000 f.Kr.
I Borlänge finns också några spår efter tidiga bosättare. En kokgrop intill den lilla Tjärnasjön upptäcktes i samband med utgrävningar vid rondellen nära Tjärna ängar. Den är ca tusen år yngre
än fynden i Leksand. I kokgropen hittade man brända ben och avslag av kvarts. Benen kom från rester av älg och troligen fanns flera
gropar i närheten, men de har påverkats av senare tiders odling och
grävningar. I sydöstra delen av kommunen hittade man på 1930-talet ett stort antal stenåldersredskap invid Stora Holmsjön i en liten
åker. Troligen var det också en av de tidigaste bosättningarna under
stenåldern i bygden? Ett 40-tal stenyxor kom i dagen och forskarna
funderar om det kan ha varit en plats, där man tillverkade yxor? Inte
minst tyder fyndet av knack- och slipstenar på en sådan verksamhet
för att få fram fungerande trindyxor för dåtidens människor?

The first humans

The Dalecarlia River cuts through the landscape
and attracted the people of the Stone Age, sett
ling along the river banks. Water, fishing and
game provided supplies in those days. Despite
the austere landscape it was not long before the
animals found their way here. The hunters of
the Stone Age followed wild reindeer and deer.
Fishing in the waters nearby must also have
been rewarding. In Dalarna there are remnants
of settlements from the north to the south with
cooking pits and bones from game. The oldest,
at Orsandbaden camping by Lake Siljan is from
around 8 000 B.C.
In Borlänge there are also some traces of
early settlers. A cooking pit near the small lake
Tjärnasjön was discovered when excavating at
the roundabout near Tjärna Ängar. It is about a
thousand years younger than the findings in Leksand. In the pit scarred bones and flakes of quartz.
The bones were from Elk and there were probably several pits nearby, but they have been impinged by cultivation and diggings in later days.
In the south east of Borlänge, in the 1930’s a large
number of Stone Age tools in a small field at Lake
Stora Holmsjön were found, probably one of the
earliest stone-age settlements? About 40 stone
axes were at the site, and it may have been a site
for making of axes? The findings of grindstones
and stones for shaping of rock hints at such an
activity for producing functional round axes.
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Nya redskap

M

Brondsåldersdolken infälld i bilden från gravfältet intill
Prästtjärnen i Torsång.
The bronze dagger and some graves near Prästtjärn in the
southeast of Borlänge.

ed tiden skulle nya verktyg dyka upp i gravarna och indikera
en ny tidsera. I efterlämnade stenrösen upptäckte arkeologerna
bronsföremål intill kvarlevorna. Då har vi plötsligt förflyttat oss till
ett drygt årtusende före år 0. Gravskicket ändrades under bronsåldern
och människorna lät bränna de avlidna, innan de lades ner för en sista
vila tillsammans med några minnesvärda ting. Fynden från den här
perioden är inte så rikliga i vår del av landet, men en mycket välbehållen bronsdolk hittades i Kårtylla i Torsång och är ett av de äldsta metallfynden i landskapet. Inte långt från denna fyndplats ligger också
några stenrösen en bit från vägen till Sunnanö. De är troligen från den
här tidsepoken. Men det finns också fynd i de gamla stenmaterialen,
som visar på att dåtidens människor utvecklade sina redskap. I Halvarsgårdarna hittade man en rombformad skafthålsyxa, som underlättade att bearbeta bland annat lövträd. De boplatser man grävt ut från
den här tidseran, till exempel vid Hönsarvet, visar också tecken på att
de använts under längre perioder och man kan skönja mer bofasta
mönster bland de människor som levde här då.
Fynden av prestigeföremål, som bronsdolken, pekar också på
långväga kontakter och att samhällsformerna förändrats. Det går
att ana ett mer uppdelat samhälle. När människor har råd att skaffa
sådana föremål indikerar det att några har blivit mäktigare och kanske grundat mindre ”hövdingadömen”, där hövdingen ska ge skydd
åt sina underlydande och dessa ska ställa upp med arbete och delta i
strid för sin hövding.

New tools

As time went by new tools emerged from the
graves to indicate a new era. Archaeologists discovered bronze items together with the remains
of the buried. We have suddenly moved to the
first millennium before the year 0. The burial
customs changed during the Bronze Age and the
deceased were put on funeral pyres before being
put to the last rest together with some precious
belongings. Findings from this period are not
very abundant in these parts, but a well-preserved bronze dagger was found at Kårtylla in
Torsång, one of the oldest metals finds in our
parts. Not far from there are some cairns near
Sunnanö. They probably date from this period.
But there are also findings that show improvements to the tools. In Halvarsgårdarna was found
a sockeye axe, lozenge in form, facilitating work
with foliage trees, among other uses. The excavated settlements from this era, at Hönsarvet
for example, bear signs of having been used for
longer periods and it seems that people were becoming less nomadic.
The findings of prestigious items such as the
bronze dagger suggest long distance contacts
and that society had changed. You may divine
a more hierarchic society. When you can afford
such valuable items it suggests that some have become more powerful and perhaps founded small
“tribes” where the chieftain is providing protection for his subordinates and these are obliged to
fight for their chief.
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Andra mineraler tar över

Other minerals take over

Life went on. Hides were to be processed, meat
cooked and new tools were to be made. The findings of ore in lakes and mires would slowly but
surely transform everyday life. Simple hearths
would shine brightly, intensified by the oxygen puffs from the bellows. The brittle iron was
made malleable by many hammer blows. Soon
wooden spades and ploughs could be reinforced.
Ploughing and clearing became easier. The yield
of iron in Dalarna was larger than was needed locally. Some 1 500 primitive hearths for producing
iron have been found. The oldest is in Torsång in
the south-eastern part of Borlänge dated to the
first centuries after the year 0. A very interesting
find was made at the excavating at Åselby, when
museum archaeologists found a vast number of
so called ring iron. This was interpreted as the
“iron men” of the day wanting to show that the
iron was forgeable into the tools you wished to
produce.
In time they became so skilful in making useful iron bars that some could be sold. Forged ingots soon were leaving for Birka and other trading places. Minerals would in time become a signet of Dalarna. The surplus that iron and other
valuable goods, such as fur and hides created led
to a more stratified society, as mentioned earlier.

L

ivet gick vidare. Hudarna skulle prepareras, köttet kokas och nya
redskap skapas. Fynden av sjö- och myrmalm skulle sakta men
säkert förändra vardagen för människorna då. Enkla härdar skulle
lysa intensivt i bygden med hjälp av bälgarnas kraftfulla luftpuffar.
Det spröda järnet gjordes smidbart med många hammarslag. Snart
kunde man förstärka träspadar och plogar. Det blev lite enklare att
röja och plöja. Dalarnas alla blästplatser gav mer än man kunde använda för eget behov. Man har lokaliserat över 1 500 ”primitiva härdar” för att framställa järn. Den äldsta platsen man hittat ligger i
Borlänges sydöstra del (Torsång) och är från seklen efter år 0. Ett
mycket intressant fynd gjordes vid utgrävningarna i Åselby inför nybygget där, då museets arkeologer hittade ett stort antal så kallade
ringjärn. Man tolkade dessa som att dåtidens ”järnmän” ville visa
att ämnet gick att smida till det redskap eller verktyg man önskade
framställa.
Med tiden blev man så skicklig på att göra användbara järnämnen, så att man kunde avyttra en del. Smidda ämnen lämnade snart
trakten för att hamna i Birka och andra handelsplatser. M
 ineraler
skulle med tiden bli något av Dalarnas signum. Det överskott som
järnet och andra värdefulla varor, som skinn och pälsverk gav upphov till skapade nya grupperingar och en viss skiktning mellan
människor kunde skönjas, som vi nämnde i tidigare avsnitt.

Exempel på enkel järnframställning från försöks
anläggningen vid Skogsmuseet i Elverum i Norge.
Example of the production of simple iron from a research
plant at the Museum of Forestry at Elverum in Norway.

