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Inledning 
En privatperson planerar att riva befintligt och bygga nytt bostadshus. 
Eftersom den planerade nybyggnationen är större än befintligt hus och 
lämpligt byggområde är begränsat, kommer nybyggnationen placeras 
närmare lämningen L2000:7612 (tidigare RAÄ Sundborn 30:1). Lämningen 
är i dag registrerad som fornlämningsliknande lämning (bilaga 1) och 
därför skulle den antikvariska statusen utredas. Länsstyrelsen Dalarna 
beslutade att Dalarnas museum skulle utföra en arkeologisk utredning. 
Beslutet togs av Länsstyrelsen Dalarna, dnr 431-10369-2019, och beställare 
var fastighetsägaren. 

Antikvarisk bakgrund 
Lämningen (bilaga 2) påträffades vid en fornminnesinventering gjord 1991. 
Vid inventeringen noterades en högliknande lämning, ca 10 meter i diameter och 
0,3–1,0 meter hög med oregelbunden form i plan och oklar begränsning. 
Beväxt med några tallar. I ytan noterades ett flertal delvis skarpkantade 
stenar, 0,1–0,4 meter stora. I östra kanten fanns ett borttaget segment ca 6x3 
meter stort. I skärningen för det borttagna segmentet har det möjligen 
hittats en bearbetad sten, i form av en fisk. Stenen kan möjligen utgöra del 
av ett större sönderslaget föremål (skiss i inventeringshandlingarna). Öster 
om lämningen skall Gustaf Vasa enligt tradition ha färdats. Udden på 
vilket lämningen ligger kallas Skalmarsnäset. (Skalmä=dalmål för ropa) 
vilket skulle härröra från en färjeförbindelse över sjön på denna plats). 

Figur 1. Översikt över fornlämningsliknade lämning L2000:7612, från sydväst. Fotograf Jimmy 
A Karlqvist 



Syfte 
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ta reda på om 
fornlämningar berörs av planerat arbetsföretag. Utredningen skulle 
preliminärt avgränsa nyupptäckta fornlämningar inom utredningsområdet. 
Resultaten från utredningen skulle även kunna användas vid 
Länsstyrelsens fortsatta tillståndsprövning och utgöra underlag inför 
eventuella kommande arkeologiska åtgärder. Resultaten skulle också 
kunna användas som underlag i företagarens planering. 

Metod och resultat 
En okulär besiktning av utredningsområdet och den fornlämningsliknande 
högen gjordes vid ankomst (figur 1). Den eventuella gravhögen låg i en 
slänt ned mot vattnet. I västra delen var höjden mellan 0,1–0,3 meter 
medan i östra delen var höjden ca 1,0–1,5 meter. I östra delen noterades 
också den skada som nedtecknades redan vid inventeringen 1991. Högen 
var beväxt med mossa och gräs samt enstaka träd. Ingen plundringsgrop 
noterades, och inga lagda eller resta stenar runt eller ovan högen. Endast 
några skarpkantade stenar stack upp ur växtligheten. Bortsett från skadan i 
östra delen hade högen en oregelbunden till oval form i plan. Högen låg i 
nordvästlig-sydostlig riktning. Längden var ca 13 meter (NV-SO) och 
bredden till det bortgrävda partiet 8,5 meter. Ursprunglig bredd troligtvis 
ca 11 meter.  
 
Därefter gjordes fotodokumentation och metalldetektering av området. 
Endast recent material såsom spikar och kapsyler påträffades vid 
metalldetekteringen.  
 
I östra delen, som tidigare blivit 
bortgrävt, handrensades för att få en 
indikation på högens innehåll och 
lagerföljd (figur 2).  
 

1. Vegetationsskikt (mossa) ca 
0,1–0,15 meter tjockt. 

2. Humuslager (humös jord med 
bl.a. rötter) ca 0,1 meter tjockt. 

3. Gråvit podsol 
(urlakningslager), ca 0,1–0,15 
meter tjockt. 

4. Beigebrun morän (grus och 
sten) ca 0,6–0,75 meter tjockt.  

Därefter avverkades träden på högen 
för att gräva en sektion i nordostlig-
sydvästlig riktning ca 10 meter långt Figur 2. Översikt över det handrensade 

området som tidigare blivit bortgrävt. Från 
öst. Fotograf Stefan Östlund 



och 1,3–1,5 meter brett. En sektionsritning uppfördes och det konstaterades 
att lagerföljden var i princip densamma (figur 3).  

 

Slutsatser och utvärdering 
Inga spår efter någon fornlämning kunde iakttas inom det aktuella 
utredningsområdet. Högen tolkades vara en naturformation, sannolikt en 
del av en långsträckt höjd som sträcker sig längs med vattnet för att sedan 
vika av mot nordväst, vilken noterades i fält. Möjligtvis har stenmaterial 
delvis tagits från åsen till bygget av nuvarande bostadshus och att material 
lagts på hög alldeles intill och på så vis bildat en gravliknande hög. 
Dalarnas museums bedömning utifrån den nu aktuella utredningen, att 
lämningar inte är troliga inom det nu aktuella utredningsområdet. Därför 
föreslås att lämningen utgår. Dalarnas museum anser att inga ytterligare 
arkeologiska insatser fodras för det aktuella arbetsföretaget. 

Sammanfattning 
I september 2019 utförde Dalarnas museum en utredning på en tomt i 
Ramsnäs, Falu kommun. Anledningen var planerad nybyggnation av 
bostadshus, vilket berörde fornlämningsliknande lämning, L2000:7612 
(tidigare Sundborn 30:1). Förutom okulär besiktning och metalldetektering 
grävdes en ca 10 meter lång sektion genom lämningen. Utredningen 
påvisade att det rör sig om en naturformation. Dalarnas museums 
bedömning utifrån den nu aktuella undersökningen att lämningar inte är 
troliga inom det nu utmarkerade utredningsområdet. Därför föreslås att 
lämningen utgår. 
  

Figur 3. Översikt över sektionen vilken togs upp i nordostlig-sydvästlig riktning, från norr. 
Fotograf Stefan Östlund 



Referenser 
Fornreg. Riksantikvarieämbetets fornminnesinformation. 

https://app.raa.se/open/fornsok/ 
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Bilaga 1. Översiktskarta med utredningsområdet
 inom den blå cirkeln. 
Skala 1:10000
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Bilaga 2. Översiktskarta med utredningsområdet
 inom den blå rektangeln. Lämning L2000:7612 markerat med grått.
Den röda linjen visar var sektionen togs upp.  
Skala 1:500
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