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Framsida: Den 10x6 m stora ytan som schaktades fram i samband med byggandet av en pool i Sör Amsberg, Borlänge.
Bilden är tagen från sydväst. Fotograf: Anna Lögdqvist.

Inledning
I samband med anläggande av en badpool på fastigheten Kvarnsveden 3:227, i Sör
Amsberg, Borlänge stad och kommun, genomförde Dalarnas museum en arkeologisk
förundersökning i enlighet med länsstyrelsens beslut dnr 431-3895-2011 (bilaga 1).
Förundersökningen genomfördes i september 2011. Arkeologisk personal på platsen
var Anna Lögdqvist. Uppdragsgivare var Anna Frykberg Jonsson och Jonas Jonsson.

Syfte
Förundersökningens syfte var att närmare klargöra fornlämningsförhållandena inom
angiven del av fastigheten, samt bilda underlag för beräkning och omfattning av en
eventuell särskild arkeologisk undersökning. Enligt ett telefonsamtal med Tommy
Nyberg, Länsstyrelsen Dalarna, inför skrivandet av undersökningsplan gavs
informationen att förundersökningen skulle ha en låg ambitionsnivå.

Metod
Inom den yta som angivits för förundersökningen schaktades matjorden skiktvis bort
med hjälp av en grävmaskin utrustad med planeringsskopa. Schaktbotten rensades för
hand och de framkomna lämningarna dokumenterades i skrift, fotograferades samt
ritades in på en plan. Schaktet och lämningarna mättes in manuellt med hjälp av
intilliggande byggnader och kompass. Lämningarna grävdes delvis igenom för hand
och beskrevs.

Kunskapsläge
Området runt Borlänge och Tunaslätten utgör ett centralt förhistoriskt och medeltida
bosättningsområde. Sör Amsberg i synnerhet uppvisare en komplex fornlämningsbild
med arkeologiska lämningar från mesolitisk tid till medeltiden.
År 2005 genomförde Dalarnas museum en arkeologisk utredning på delar av den nu
aktuella fastigheten. I samband med denna påträffades 19 anläggningar. Dessa utgjordes
av sju möjliga stenavtryck, fem stolphål, ett störhål, fem nedgrävningar samt en
härdgrop (Lögdqvist 2006). Dessa lämningar påträffades inom den yta där ett
bostadshus samt garage skulle byggas. Efter utredningen har fornlämningen definierats
som en boplats och har fått RAÄ-nr 238, i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister
över Borlänge stad.
Andra registrerade fornlämningar i närområdet är t.ex. Sör Amsbergs gamla bytomt
RAÄ-nr 201:1, och boplats RAÄ-nr 236, som ligger ca 80 m nordväst respektive 50 m
norr om det nu aktuella området (bilaga 2).

Undersökning
Det aktuella schaktet omfattade en ca 10x6 m stor yta och var 0,3-0,4 m djupt.
Matjordslagret var omkring 0,35 m tjockt och innehöll bl.a. någon spik, fajans och
rödgods med gul glasyr. Den underliggande, naturliga marken bestod av beigebrun mo.
Bitvis kunde plogfåror med NÖ-SV riktning anas genom schaktet. I det norra hörnet av

schaktet såg marken ut att vara värmepåverkad och innehöll lite kol. Därtill framkom tre
sammanlänkade diken samt en mörkfärgning (bilaga 3).
Dikena, ”A”, var 0,45-0,5 m breda, 0,2 m djupa och skålformade. Fyllning bestående av
humös, flammig sand/mo med enstaka tegelfragment och en spik i ytan.
Mörkfärgningen, ”B”, var oval i plan, 0,5x0,45 m men fortsatte utanför schaktet i
sydväst. Vid genomgrävning visade det sig att färgningen endast var någon cm djup.
Fyllningen bestod av gråflammig sand med litet kolinslag.

Tolkning
Med utgångspunkt i den tidigare genomförda undersökningen på den aktuella
fastigheten hade vi förväntat oss upp till tio anläggningar inom den aktuella ytan. Detta
visade sig vara något högt räknat. De diken som påträffades inom schaktet hör sannolikt
samman med åkerbruket i området och har troligen fungerat som dränering av åkern.
Den påträffade mörkfärgningen kan möjligen vara ett stenavtryck, vilket kan kopplas
samman med de tidigare undersökta anläggningarna inom fornlämningen, då t.ex.
sammanlagt sju stenavtryck dokumenterades inom ytorna för bostadshus och garage
(Lögdqvist 2006). Att det kom färre anläggningar än förväntat och delvis av annan
karaktär än vid tidigare undersökningar inom fastigheten bör betyda att det aktuella
exploateringsområdet ligger inom fornlämningens yttre gräns mot sydöst.
Måluppfyllelse
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att klargöra
fornlämningsförhållandena inom den angivna delen av fastigheten, vilket vi gjort.
Dikena och mörkfärgningen hör sannolikt samman med boplatsen, men bör ligga i
utkanten av denna.
Enligt muntliga uppgifter från länsstyrelsen skulle förundersökningen ha en låg
ambitionsnivå, varför Dalarnas museum bedömer att inga ytterligare arkeologiska
insatser krävs för det aktuella arbetsföretaget. Däremot finns ytterligare lämningar
sannolikt kvar utanför det aktuella schaktets begränsningar, framförallt mot sydväst och
nordöst. Därför bör även eventuella framtida markarbeten inom området genomföras
med stor försiktighet och övervakad av arkeologisk expertis.

Sammanfattning
I samband med anläggande av en badpool på fastigheten Kvarnsveden 3:227, i Sör
Amsberg, Borläge stad och kommun, genomförde Dalarnas museum en arkeologisk
förundersökning i enlighet med länsstyrelsens beslut. Förundersökningen genomfördes
i september 2011. Det aktuella schaktet var 10x6 m stort och 0,3-0,4 m djupt. Inom
schaktet framkom tre diken och en mörkfärgning som sannolikt kan utgöra ett
stenavtryck.
Dalarnas museum förordar inga ytterligare arkeologiska insatser för det aktuella
arbetsföretaget, däremot bör även eventuella framtida markarbeten i området övervakas
av arkeologisk expertis.
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Dokumentationsmaterialet, bestående av fyra foton, förvaras på Dalarnas museum.
Inga fynd tillvaratogs.

Figurtexter
Bilaga 1. Utsnitt ur fastighetskartan med det aktuella exploateringsområdet i Sör
Amsberg inom den svarta cirkeln. Skala 1:10 000.
Bilaga 2. Utsnitt ur fastighetskartan med fornlämningar från FMIS med rosa färg och det
aktuella schaktet med påträffades lämningar i gult och grått.
Bilaga 3. Det aktuella schaktet med tre sammanlänkade diken (A) och en mörkfärgning
(B). Skala 1:200.
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