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Sammanfattning 
I november 2020 genomförde Dalarnas museum en arkeologisk utredning 
vid Onberget, Svärdsjö socken, Falu kommun. Anledningen var att den 
befintliga bergtäkten planerades att utökas och att det sedan tidigare fanns 
en fäbod och en vägsträckning registrerade i närområdet.  

Utredningen bestod av översiktliga kartstudier och fältinventering. 
Kartstudierna visade att en fäbodstig till den närbelägna fäboden passerat 
strax söder om utredningsområdet. Denna stig kunde identifieras i fält och 
ett parti med en uppbyggd vägbank L2020:10919 dokumenterades. I norra 
delen av utredningsområdet kunde en kolbotten efter en resmila 
L2020:10917 dokumenteras. Med hjälp av jordsond togs ett kolprov från 
undre delen av den vall som fanns runt kanten av lämningen. Dateringen 
blev dock mycket spretig med ett resultat som inte gick att bestämma 
närmare än till andra halvan av 1600-talet fram till första halvan av 1900-
talet. 

Inledning 
Under senhösten 2020 genomförde Dalarnas museum en arkeologisk 
utredning vid Onberget i Svärdsjö socken, Falu kommun, Dalarnas län 
(figur 1). Anledningen till utredningen var att den befintliga bergtäkten 
planerade att utöka sitt täktområde. Utredningsområdet var ca 16 hektar 
stort, inklusive nuvarande bergtäkt. Det aktuella utredningsområdet låg i 
närheten av Gårdviks fäbodar (L2000:8131).  I Riksantikvarieämbetets 
Kulturmiljöregister (KMR) fanns också en äldre vägsträckning L1999:8924 
registrerad (figur 2). Området låg också knappt 3 kilometer VSV om 
Hjälpberget där det ska ha funnits samiska boplatser enligt flera källor och 
traditioner (Wehlin & Bennström 2020). Beslut om utredningen togs av 
Länsstyrelsen i Dalarnas län med dnr. 431-8121-2020 och beställare av 
arbetet var Falukrossen KB. 

Syfte / Målsättning 
Syftet med en arkeologisk utredning var att ta reda på om fornlämningar 
berördes av det planerade arbetsföretaget. Utredningen skulle preliminärt 
avgränsa nyupptäckta fornlämningar inom utredningsområdet. 
Resultaten från utredningen ska kunna användas vid Länsstyrelsens 
fortsatta tillståndsprövning och utgöra underlag inför eventuella 
kommande arkeologiska åtgärder. Resultaten ska också kunna användas 
som underlag i företagarens planering. 

Utredningens målgrupper är främst Länsstyrelsen och Falukrossen KB. 
Resultaten kan även komma att användas av undersökare när en 
undersökningsplan för en arkeologisk förundersökning eller undersökning 
ska upprättas. 

 



Metod 
Utredningen bestod av två moment, översiktliga kartstudier och 
fältinventering.  
Kartstudierna innebar att historiskt kartmaterial från Lantmäteriets 
webbaserade kartdatabaser, som innefattar Rikets allmänna kartverk, 
Lantmäteristyrelsens arkiv och Lantmäterimyndigheternas arkiv, har sökts 
igenom. Relevanta kartor har rektifierats digitalt mot fastighetskartan. 
Dessutom studerades terrängskuggningskartan och ortofoto över det 
aktuella området. Resultatet från kartstudierna utgjorde sedan underlag 
vid fältinventeringen. 
Fältinventeringen bestod i att terrängen i hela utredningsområdet 
granskades okulärt till fots. Ambitionsnivån var att hela 
utredningsområdet skulle kunna gås över och att inga terrängavsnitt skulle 
behöva prioriteras bort. Det som främst förväntades inom området var 
lämningar efter fäbod- och skogsbruk. Påträffade kulturhistoriska 
lämningar mättes in med GPS med underlagskarta. Lämningarna 
dokumenterades och beskrevs enlig Riksantikvarieämbetets 
rekommendationer och praxis. De dokumenterade lämningarna tilldelades 
ett löpnummer som arbets-id. I vissa fall användes jordsond för att kunna 
avgöra lämningars funktion och/eller utbredning. 

Resultat 
Kartstudier 
Inga tydliga strukturer eller lämningar kunde iakttas på ortofotot eller 
terrängskuggningskartan. På storskifteskartan från 1849 (LMV U48-1:15, 
20-svä-105) syns en fäbodstig mellan Gårdvik och Gårdviks fäbodar. Stigen 
tangerar utredningsområdet i sydväst (figur 3). I övrigt kunde inga tecken 
på eventuella strukturer eller lämningar iakttas i kartmaterialet. 
 
Fältinventering 
Terrängen i utredningsområdet bestod av kuperad skogsmark. I nordvästra 
kanten var ett relativt nyavverkat hygge och mitt på den norra delen fanns 
ett parti med mycket tät barrskog (figur 3). I övrigt var det mest gles 
tallskog. Inventeringen skedde enligt gängse rutiner relaterat till terrängens 
beskaffenhet, markförhållanden och givna tidsramar. Den uppsatta 
ambitionsnivån kunde hållas och hela utredningsområdet var tillgängligt. 
Partiet med tät skog i norr inventerades något översiktligare än övriga 
delar av utredningsområdet. Inventeringsförhållandena var relativt goda 
även om vädret var gråmulet och dagsljuset dåligt. Täckningsgraden 
bedöms ligga på omkring 95%. 
 
Två nya lämningar kunde dokumenteras, en del av en fäbodstig 
L2020:10919 och en kolbotten L2020:10917 (figur 3).  
Den fäbodstig som fanns i det historiska kartmaterialet kunde också 
identifieras i fält. Den visade sig dock gå något längre bort från 



utredningsområdet än vad kartan indikerade. Ett kortare parti av stigen 
följdes för att säkerställa att den inte berördes av utredningsområdet. 
Den registrerade delen av fäbodstigen bestod av en uppbyggd vägbank. 
Vägbanken var 15 meter lång (NV-SÖ), 2 meter bred och intill 0,6 meter 
hög. Den låg på skrå i en sydvästsluttning och var uppbyggd av 0,2–0,8 
meter stora stenar. I övrig bestod de delar av stigen som följdes av en smal 
gångstig med ställvis hålvägsartade partier. 
I norra delen av utredningsområdet dokumenterades en kolbotten efter 
resmila. Kolbottnen var närmast rund och ca 13 meter i diameter med en 
något diffus avgränsning i öster. I norra och västra kanten var en stybbvall, 
1,5–2,0 meter bred och 0,3–0,4 meter hög. Mittpartiet var tydligt urgrävt 
och nästan mitt i låg en 1,3 meter lång och 0,6 m hög jordfast sten. 
 
Analyser 
Efter samråd med länsstyrelsen togs kolprov för datering från kolbotten. 
Provet togs med jordsond i den undre delen av vallen.  
 
 
Vedartsanalys 
Kolet från provtagningen skickades till Vedlab i Falun för 
vedartsbestämning. Provet innehöll kol från både gran och tall. 67 
milligram kol från gran togs ut för datering (Danielsson 2021). 
 
Datering 
Kolet som daterades genom 14C-analys gav ett mycket spretigt resultat med 
flera toppar från andra halvan av 1600-talet fram till första halvan av 1900-
talet. Se bilaga. 

Slutsatser och utvärdering 
Vägbankspartiet av fäbodstigen har bedömts som fornlämning enligt 
Riksantikvarieämbetets rekommendationer. Det är möjligt att ytterligare 
partier av stigen bör registreras i KMR, men i samband med utredningen 
har endast en ca 500 meter lång sträcka närmast utredningsområdet gåtts 
över. 

Kolbottnar är en av de allra vanligaste typerna av lämningar i 
skogsmark. Trots det är det en lämningstyp som är dåligt undersökt och 
kunskapen vad gäller kronologi, regionala skillnader, teknisk utveckling 
m.m. är relativt begränsad (Hennius 2019). Kolbottnar bedöms generellt 
som övrig kulturhistorisk lämning om det inte finns belägg för att de har 
tillkommit före 1850. Det kan i sammanhanget vara intressant att nämna att 
det på en gränskarta från 1781 (LMV U48-13:2) finns en kolbotten inritad ca 
2,5 kilometer ostnordost om det aktuella området. Det är generellt svårt att 
datera kolbottnar eftersom det kan vara svårt att avgöra vad som 
egentligen dateras. Kolstybben har till exempel återanvänts gång på gång 
samtidigt som stybben hela tiden tillförs ny kol från den senaste kolningen. 



Detta problem visar också resultatet från 14C-dateringen som inte gick att 
bestämma närmare än till andra halvan av 1600-talet fram till första halvan 
av 1900-talet. 
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Figurer 1. Översiktskarta skala 1:100 000. 

  2. Karta över utredningsområdet skala 1:10 000. 
3. Historisk karta skala 1:5 000. 

Bilaga  Resultat av 14C datering. 
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Figur 1. Utsnitt från terrängkartan med utredningsområdet inom den blå cirkeln. Skala 1:100 000.
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markerade  med rött och respektive nummer. skala 1:10 000.
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Figur 3. Utredningsområdet, blå linje, inlagt på storskifteskartan från 1849. De båda nyregistrerade 
lämningarna markerade med röda punkter och respektive nummer. Observera att de båda stigarna/
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Kalibreringskurvor 
IOSACal v0.4.1; Atmospheric data from Reimer et al (2020)    
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