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Inledning 
Med anledning av schaktningsarbete för el- och teleanslutning inom Sör Amsberg, 
Borlänge, utförde Dalarnas museum en arkeologisk förundersökning i form av 
schaktövervakning (Bilaga 1). Beslut om schaktövervakning togs av Länsstyrelsen 
Dalarna (dnr 431-4113-10, 431-4494-10) efter ansökan från Borlänge Energi AB och 
JanMag Tele AB. 

Schaktningsarbetet för el- och teleanslutning ligger inom fornlämningsområde till 
fornlämning RAÄ 201:1 och inom fornlämning RAÄ 201:1, vilket består av Sör 
Amsbergs gamla bytomt med ursprung i medeltiden. 

Syfte 
Förundersökningens syfte var att undersöka om några fornlämningar skulle komma att 
påverkas av schaktningsarbetet och om möjligt avgränsa, typbestämma och datera 
befintliga och under mark dolda fornlämningar inom området för aktuellt 
schaktningsarbete. 

Metod 
Förundersökningen genomfördes i form av schaktövervakning under antikvarisk kontroll. 

Schaktningsarbetet kom att utföras på tre olika delsträckor och jorden avlägsnades 
skiktvis med hjälp av traktorgrävare. 1). Nipstigen vid fastighet 28:76 till och med 28:81. 
Ytterligare tre förgreningar av el- och teleledningar kom att plöjas ned i marken. 2). 
Amsbergsvägen vid fastighet 28:87 m.fl. 3). Amsbergsvägen vid fastighet 28:97 m.fl. där 
elkablarna kom att plöjas ned i marken, vilket efter diskussion med Länsstyrelsen inte 
övervakades av arkeolog. 

Dokumentationen utfördes manuellt, där schaktet mättes in på plan med hjälp av 
Kompass och måttband från kända punkter och huskanter. Schaktväggarna finrensades 
för hand och kompletterades med digital fotografering och lagerbeskrivningar. 

Kunskapsläge 
Sör Amsberg ligger 5 km NNV om Borlänge stad, mellan Bysjön och Österdalälven. 

Sör Amsberg utgör ett fornlämningsområde av betydande karaktär med spår från 
neolitisk tid till nutid. De neolitiska fynden utgörs av lösfynd i form av trindyxa (RAÄ 
88:1) och spjutspets i skiffer (RAÄ 89:1), samt en boplats med två 
skärvstenskoncentrationen och slagen kvarts (RAÄ 199:1). 

Järnålderslämningarna utgörs av ett gravfält (RAÄ 55:1) bestående av sex 
stensättningar och en större gravhög. Två av gravhögarna inom gravfältet har tidigare 
blivit undersökta och daterades efter fynden till vikingatid (Serning 1966). Söder om 
gravfältet finns också ett antal ensamliggande stensättningar. Lösfynd gjorda efter och 
under jordbruksaktivitet kan tala för att det tidigare funnits fler stensättningar, vilka dock 
blivit bortodlade (Carlsson 1990:41f). Inom området finns också skärvstens-
koncentrationer, slagg och ugnsväggslera. Under vikingatiden har det i Sör Amsberg 
möjligen legat en eller flera gårdar vilka sysselsatt sig med jordbruk, boskapsskötsel och 
järnframställning (Carlsson 1990:42). Amsberg omnämns för första gången i skrift i ett 
brev från 1359, Sör Amsberg omnämns först 1414 (Mogren & Svensson 1988). Efter den 
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geometriska jordeboken går det att utläsa att Sör Amsbergs by (RAÄ 201:1) bestod av 
nio gårdar under 1640-talet och att det strax nord om denna fanns en smältargård RAÄ 
200:1. Utifrån fornlämningsbilden kan tänkas att bebyggelsen i Sör Amsberg tidigare 
utgjort en mer spridd bebyggelse, samt legat närmare Bysjön. Dock kommer bebyggelsen 
under medeltiden att flyttats ihop och hamna närmare Dalälven. Sör Amsberg by är 
endast storskiftad och marken är fortfarande uppdelad i smala lotter. Dagens bebyggelse 
har dock inte den ålderdomliga karaktär som kan förväntas (Carlsson 1990:42). 

Dalarnas museum har genom åren utfört flertalet arkeologiska för- och undersökningar 
i Sör Amsberg och mestadels har det rört sig om gravanläggningar och boplatsrelaterade 
lämningar. 

2005 utförde Dalarnas museum en arkeologisk förundersökning i form av 
schaktövervakning i Sör Amsberg, strax öst om aktuella undersökningsområden. 
Matjordslagret var ca 0,35 m tjockt och den naturliga marken bestod av gulbeige sand. I 
samband med förundersökningen iakttogs flertalet nedgrävningar av vilka två efter C14

Inom Sör Amsberg har flertalet iakttagelser och lösfynd gjorts från stenålder till 
järnålder, dock har inte undersökningar gjorts inom själva bytomten RAÄ 201:1. 

-
analys daterades till senmesolitikum respektive tidigneolitikum. Anläggningarna har 
tolkats utgöra möjliga boplatslämningar (Dnr 77/05). 

Undersökning 
Schaktningsarbetet utfördes på tre delsträckor inom fornlämningsområde till fornlämning 
RAÄ 201:1 och fornlämning RAÄ 201:1. Schaktningen utfördes under antikvarisk 
kontroll med hjälp av en traktorgrävare vilken banade av jorden skiktvis. Sammanlagt 
undersöktes 290 löpmeter på 145 m2

 
 (Bilaga 2). 

Schaktning av delsträcka 1 längs med Nipstigen. 
Schaktet startade vid södra hörnet av fastighet 28:76 och följde norra sidan av Nipstigen 
under 70 m väster ut till befintlig elstolpe inom södra delen av fastighet 28:81. Schaktet 
var 0,40 m brett och 0,60 m djupt och gick i äldre ledningsschakt fyllt av enbart sand. 
Därefter korsade schaktet Nipstigen i en förgrening för att ansluta befintligt bostadshus 
inom fastighet 28:80 samt till elskåp på södra kortändan av Timmerhus inom fastighet 
S:22 (Se framsidebilden). Schaktet var ca 0,50 m brett och ca 0,70 m djupt, matjorden var 
ca 0,20 m tjock med inblandning av tegelkross, viss mindre slagg, korroderad recent spik. 
Den naturliga marken utgjordes av ljus beige mjälig sand. 

Syd om Nipstigen vid SÖ hörnet av timmerhus verkade marken vara omgrävd till ett 
djup av ca 0,40 m och ett ytligt kollager av recent karaktär. Här har tidigare legat en ravin 
vilken blivit utfylld. Vidare iakttogs spår av äldre utfartsväg till Nipstigen i nordlig 
schaktvägg. Utfarten går i dagens läge sydväst om timmerhuset. Viss förekomst av större 
rundsten, osäkert om de flesta kommer ur matjord eller ur den naturliga marken. Ett 
slipstensfragment av Orsasandsten med kvadratiskt hål noterades i matjorden. 

Därefter fortsatte schaktningen väster ut längsmed norra sidan av Nipstigen till en 
befintlig elstolpe i västra hörnet av fastighet 28:81. Schaktet var 59 m långt, 0,50 m brett 
och 0,70 m djupt. Matjorden varierade i tjocklek från ca 0,30 – 0,60 m, djupast i mitten 
av nuvarande schaktning. Matjorden innehöll viss rundsten och tegelkross. Den naturliga 
marken utgjordes av ljus gulbrun mjälig sand. 
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Det fanns ytterligare tre delsträckor längsmed Nipstigen, dock kom el- och telekabel för 
dessa att plöjas ned och övervakades inte av arkeologisk personal. 
 
Schaktning av delsträcka 2 vid Amsbergsvägen.  
Schaktningen kom att beröra Sör Amsbergs gamla bytomt RAÄ 201:1 (Bilaga 3). 
Schaktningen påbörjades vid södra hörnet inom fastighet 28:19 och följde västra sidan 
om Amsbergsvägen under 30 m, i äldre ledningsschakt, för att sedan korsa 
Amsbergsvägen och följa södra gränsen av fastighet 28:87 under en sträcka av 90 m. 
Schaktningsarbetet för elkabel avslutades vid befintligt bostadshus inom fastighet 28:84. 
Schaktet var 0,40 m brett och 0,70 m djupt. Matjorden var ca 0,25–0,30 m djup med viss 
förekomst av slagg, tegel- och stenkross. Den naturliga marken utgjordes av ljus gulbrun 
mjälig sand. Inom området fanns spår av tidigare schaktning i form av vatten och avlopp, 
samt kabeldragning. 25 m in från Amsbergsvägen noterades underdelen av en kvarsten 
samt ett metallföremål, möjligen skopa med handtag för upphängning, båda i matjorden. 
 
Schaktning av delsträcka 3 vid Amsbergsvägen. 
Beslutet om schaktning inom fastighet 28:97 m.fl. kom att ändras till plöjning av elkabel 
och övervakades inte av arkeologisk personal. 

Resultat 
Schaktet vid Nipstigen går till större delen genom vad som tidigare utgjort ängs- och 
åkermark mellan bytomt RAÄ 201:1 och gårdstomt 200:1, vilket skulle kunna förklara 
avsaknaden av anläggningar. Inom fastighet S:22 har det tidigare legat en ravin vilken 
blivit igenfylld. Detta skulle kunna förklara förekomsten av större sten och den 
bebyggelserelaterade inblandningen av tegel och slagg, samt kvarnstensfragmentet. 
Kvarstenen är av Orsasandsten med kvadratiskt hål och kan möjligen dateras till 1600-tal. 
Vidare iakttogs i schaktvägg spår av äldre utfartsväg till Nipstigen, vilken gått på västra 
sidan om timmerhus. Utfarten går i dagens läge sydväst om timmerhuset. 

Schaktet vid Amsbergsvägen kom att beröra utbredningen för Sör Amsbergs gamla 
bytomt RAÄ 201:1. Under tiden för schaktningsarbetet vid Amsbergsvägen framkom 
inga äldre anläggningar inom schakten eller dess schaktmassor, ett resultat av detta kan 
vara att schaktet var så pass smalt att det helt enkelt missade kvarvarande äldre 
lämningar. Dock iakttogs spår av äldre schaktningsarbeten för vatten, avlopp och 
kabeldragningar, samt två ytligt belägna fynd av underdelen av kvarnsten och ett 
metallföremål, möjligen en skopa med handtag för upphängning. Dessa fynd kan troligen 
knytas till bebyggelseaktivitet inom Sör Amsbergs gamla bytomt RAÄ 201:1 

Sammanfattning 
I samband med schaktningsarbete för el- och teledragning i Sör Amsberg utförde 
Dalarnas museum 2010 en arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning. 

Sammanlagt schaktades en sträcka på 290 löpmeter, 0,40 – 0,50 m brett och 0,60 – 
0,70 m djupt. Lager följden utgjordes av ett övre matjordslager 0,25 – 0,60 m djupt. 
Under detta låg den naturliga marken av mjälig sand. Inga anläggningar iakttogs inom 
schakten och en förklaring till detta kan vara att schaktet endast var 0,40 – 0,50 m brett 
och att det lagts inom områden för tidigare schaktningsarbeten, utfyllnad, samt inom 
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tidigare ängs- och åkermark. De föremål som noterades i matjorden kan troligen knytas 
till bebyggelseaktivitet inom Sör Amsbergs gamla bytomt RAÄ 201:1. 

Referenser 
Carlsson, E. 1990. Sör Amsberg. ur Alla tiders landskap, Dalarna. Riksintressen för  

kulturmiljövården i Kopparbergs län. Red. Daniels Sven Olsson. Falun. 
Mogren, M. & Svensson, K. 1988 Bondeplågarens Borg. Om och kring undersökningen i  

samband med markarbeten för vattenledning i Sör Amsberg, RAÄ 201, Borlänge stad  
och kommun. 

Serning, I. 1966. Dalarnas järnålder. Stockholm. 

Arkiv 
Dalarnas museums arkiv: Dnr 77/05 

 
FMIS. Riksantikvarieämbetets fornminnesinformation. www.fmis.raa.se 

Tekniska och administrativa uppgifter 
Länsstyrelsens diarienummer:   431-4113-10, 431-4494-10 
Länsstyrelsens beslutsdatum:   2010-07-15 
Ekonomiskt kartblad:   13F 2f 
Socken:   Borlänge stad 
Fornlämning, raä nr:   201:1 
Fastighet:   Sör Amsberg 28:19 m.fl. 

      Kvarnsveden 3:224 
Koordinater, SV (RT 90, 2,5 gon V):   X: 6711664 Y: 1476901 
Höjd (RH 70):   160 m.ö.h. 
Inmätning:   Manuellt  
Uppdragsgivare:   Borlänge Energi AB/JanMag tele AB 
Utförandetid:   2010-09-15, 16, 20, 21, 27 
Total yta:   204 m
Undersökt yta, kvadratmeter:   145 m

2 

Schaktlängd:   290 m 
2 

Fälttid:    13 timmar 
DM projektnummer:   1455 
DM diarienummer:   64/10 
Arkeologisk personal:   Anna Lögdqvist 

      Anders Altner 
Projektansvarig:   Anna Lögdqvist 
 
Dokumentationsmaterialet förvaras på Dalarnas museum. Endast en kvarnsten och ett 
slipstensfragment togs tillvara och kommer att användas som rekvisita på Dalarnas 
museum. 
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