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Inledning 

Ett detaljplanearbete har påbörjats för ett vindkraftsverk på fastigheten Boda 22:5 i 

Svärdsjö. Med anledning av detta genomförde Dalarnas museum under september en 

arkeologisk förstudie för att klarlägga fornlämningsbilden. Utredningsområdet bestod av 

ett områden omfattande ca 84 000 m
2
. Uppdragsgivare var Mattias Borgström. 

Syfte 

Syftet med förstudien var att utreda i vilken omfattning fornlämningar skulle kunna 

komma att beröras av detaljplanearbetet samt att översiktligt fastställa och beskriva 

lämningarnas karaktär och omfattning. Förstudiens resultat ska kunna användas som 

underlag vid fortsatt planering av vindkraftsverk. 

Metod 

Förstudien bestod av fältinventering av angivet exploateringsområde. Den följde praxis 

vad gäller fornminnesinventering. 

Kunskapsläge 

Inom förstudieområdet fanns sedan tidigare inga lämningar registrerade i 

Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesregister (FMIS) www.fmis.raa.se. Mattias 

Borgström berättade att det finns en oregistrerad kolbotten och kojgrund i NV:a delen av 

inventeringsområdet och att dessa lämningar inte kommer att beröras av exploateringen. 

Enligt Mattias brann området förmodligen i slutet av 1800-talet och den självsådda 

skogen som nu står där är i huvudsak ca 100 år. Det finns spår efter branden i form av bl 

a brända stubbar och i området finns några höga och grova stubbar som påminner om 

dimensionsavverkning. 

Förstudien/inventeringen 

Den fördjupade fornminnesinventeringen utfördes 2010-09-20. Hela utredningsområdet 

genomströvades med täta slag, ca 20 meters mellanrum. En jordsond användes för att 

försöka klargöra misstänkta gropars och förhöjningars eventuella funktion. Som hjälp vid 

inventeringen användes en GPS. Den omtalade kolningslämningen dokumenterades med 

avseende på läge, beskrivning och fotografering. 

Undersökningsområdet bestod till största delen av östsluttande moränmark med delar 

som är kraftigt kuperad och rikblockig. Hela området är beväxt med i huvudsak 100-årig 

tallskog. 

Resultat 

Under inventeringen kunde inte några nya lämningar upptäckas än den omtalade 

kolningslämningen. Flera provstick med jordsond gjordes i misstänkta gropar och 

förhöjningar, men varken kol, slagg eller något annat arkeologiskt intressant kunde 

konstateras.  

Kolningslämningen dokumenterades/beskrevs och anmäldes till FMIS den 22/9 2011. 

Lämningen registrerades in i FMIS den 4/10 2011 som Svärdsjö RAÄ-nr 535. 

Beskrivningen: 

http://www.fmis.raa.se/
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Område med skogsbrukslämningar, ca 40x20 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 kolbotten 
och 1 kojgrund.  
 
Kolbotten efter liggmila, kvadratisk, 6x6 m och 0,1 m h, relativt slät NÖ-sluttande yta. 
Tydliga stybbdiken utmed NÖ och SÖ sidorna, intill 6 m l, 1,5 m br och 0,5 m dj. Otydligt 
stybbdike utmed NV sidan p.g.a traktorspår. I NÖ och SV stybbvallar mellan sjäva 
kolbotten och eventuella stybbdiken. Stybbvallarna är intill 6 m l, 1 m br och 0,4 m h. 
Utanför stybbdiket i Ö två sandhögar, 3 m l, 1 m br och 0,4 m h respektive 1 m l, 0,7 m br 
och 0,2 m h. Vid sondning i kolbotten 0,2 m är mycket hårt packat kollager. En 
fastighetsgräns skär kolbotten diagonalt. 
 
Kojgrund med spisröse, 4x3 m (NÖ-SV), innermått 2x1,4 m och 0,2 m dj. Vallar 0,7 m br 
och 0,15 m h med öppning åt N, intill spisröset. I NÖ ihoprasat spisröse, 2,8x1,6 m (NV-
SÖ) och 1,5 m h, bestående av 0,3-0,7 m st kantiga, delvis spruckna stenar. De flesta 
stenarna är övermossade. Spisröset är uppbyggt mot ett stort stenblock, 4,5x3 m (NV-SÖ) 
och 1,8 m h. Direkt SÖ om kojgrunden en stybbgrop, 2,2x1,5 m (NÖ-SV) och 0,3 m dj.   

 

Bedömning 

Kolningslämningen RAÄ nr 535 är lagskyddad fast fornlämning. För att bevara 

fornlämningen krävs ett omgivande fornlämningsområde som i detta fall bedöms vara 10 

m runt den avgränsade fornlämningen. Exploatering för vindkraftsverket som håller sig 

utanför torde enligt Dalarnas museums bedömning inte innebära något hinder ur 

fornlämningssynpunkt. 

 

Sammanfattning 

Mattias Borgström planerar att uppföra ett vindkraftsverk på Råberg, fastigheten Boda 

22:5 i Svärdsjö. Dalarnas museum fick i uppdrag att utföra en arkeologisk förstudie för 

att klargöra fornlämningsbilden inom planerat område. 

Förstudien bestod av en fornminnesinventering och utfördes i september 2011. En 

kolningslämning efter en liggmila registrerades och för övrigt kunde inga andra 

lämningar upptäckas. Kolningslämningen bedöms vara lagskyddad fasta fornlämning. 

Om fornlämningen kan hållas opåverkad av exploateringen ser Dalarnas museum inget 

hinder ur fornlämningssynpunkt. 
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Tekniska och administrativa uppgifter 

Ekonomiskt kartblad: 13G 9b NV  

Socken: Svärdsjö  

Fornlämning, RAÄ nr: 535  

Fastighet: Boda 22:5  

Koordinater, SV (RT 90, 2,5 gon V): X-67 48 238 / Y-15 05 318  

Höjd (RH 70): 315-365 m.ö.h.  

Uppdragsgivare: Mattias Borgström  

Utförandetid: 2011-09-20  

Total yta: ca 84 000 m
2
  

Fälttid: 6 tim  

DM projektnummer: 1481  

DM diarienummer: 244/11  

Arkeologisk personal: Maria Lannerbro Norell  

Projektansvarig: Fredrik Sandberg  

 

Dokumentationsmaterialet förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd tillvaratogs. 

 

 

 

 

 

 

 

Kojgrunden mot stenblocket. Framför det igenrasade spisröset syns låga vallar efter den 

stybb som legat mot väggarna. 
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Kolbotten efter en liggmila. Rågångsstubben står nästan mitt i kolbotten. Stybbdike och 

stybbvallar syns i förgrunden. 

 

 

I förgrunden blottat kol i traktorspåret som går i kanten på kolbotten. I bakgrunden 

kojgrunden vid stenblocket. 
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Grov och hög stubbe som påminner om dimensionsavverkning. I nedre delen av stubben 

syns spår efter skogsbrand, ett så kallat brandljud. 

 

 

Rester efter ett brandskadat träd. 
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