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Inledning
I samband med nedläggandet av ny VA-ledning inom fastigheten Sundborn 
38:12 m.fl. (figur 1) genomförde Dalarnas museum en arkeologisk förunder-
sökning i form av en schaktningsövervakning i enlighet med Länsstyrelsen 
beslut, dnr 431-1298-2015. Schaktningsarbetet berörde flera fornlämningar, 
blandat annat Sundborn 237:1 som består av en bytomt/gårdstomt och som 
har avgränsats enligt en lantmäteriakt från 1702, samt fornlämning Sundborn 
17:1, 238:1 och 238:3 som är registrerade som hyttområden i FMIS. Schaktnings-
övervakningen utfördes från februari 2015 till maj 2015. Exploatör var Falu 
Energi & Vatten AB. 

¯
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Figur 1. Utdrag ur terrängkartan med undersökningsområdet (UO) beläget inom den blå cirkeln. Skala 
1:100 000.
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Kunskapsläge 
Information om Sundbornsbyns äldre historia är ganska knapphändigt då 
mycket är opublicerat eller utan källhänvisning. Man kan dock konstatera 
att området kring Sundbornsbyn är rikt på fornlämningar (figur 2), bland 
annat finns fångstgropar, stensättningar och hyttlämningar (FMIS). Första 
gången Sundborn nämns i skriftliga källor är år 1358 och skrivs då som 
”Boor”(Sundström 1998:145). Den nuvarande kyrkan uppfördes år 1755, men 
redan 1620 byggdes ett kapell i Sundborn, på samma plats som den nuvarande 
kyrkan. Kapellet fick status som kyrka 1636 då Sundborns socken avskildes 
från Svärdsjö. Efter en utvidgning av kapellet mot väster 1682 blev hela kon-
struktionen instabil och man beslöt att riva byggnaden och den nuvarande 
kyrkan byggdes (BeBR). Längs med Sundbornsån finns flera hyttlämningar 
från kopparframställningen (FMIS). Framställning av koppar var en lönande 
sysselsättning. Bergsmännen som ägnade sig åt hyttdrift och gruvbrytning i 
Kopparberget fick en viss skattefrihet för det skogs- och jordbruk man bedrev 
parallellt. Kopparframställning var dock en ganska tidsödande process som 
innebar flera olika steg (figur 3).

1. Skrädning innebar att malmen slogs sönder med slägga till bitar av ungefär 
tre knytnävars storlek.

2. Kallrostning bedrevs i öppna U-formade bås. De var cirka 5 meter långa 
och 2–3 meter breda och ofta ingrävda och uppbyggda i en slaggslänt al-

Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsschaktet markerat med grått och svart. 
Fornlämningar från FMIS har markerats med rött. Skala 1:5 000.
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ternativt en naturlig sluttning. Genom en oxidationsprocess drevs svavel 
och andra föroreningar ut ur malmen. Detta tog 6–8 veckor och resultatet 
benämns kallrostverk. 

3. Sulubruk bedrevs i en hytta som bestod av en enkel stolpkonstruktion 
med brädklädda väggar med en öppning i taket. Hyttan var placerad vid 
ett vattendrag. I hyttan fanns en schaktugn med öppen skorsten. Ugnen 
värmdes upp till en temperatur på 1080 grader, vilket är smältpunkten 
för koppar. Ugnen fylldes på med kallrostverk och träkol m.m. vartefter 
materialet smälte. Den reducerande smältning drevs i cirka 12 dygn. En 
hel del av järnet försvann då som suluslagg. Slutligen hade man fått fram 
skärsten, vilket var en mellanprodukt.

4. Vändrostning skedde i en rektangulär byggnad som hade ett delvis öppet 
sadeltak. Inne i byggnaden fanns minst fem men ofta 8–10 bås, där man 
gjorde ytterligare en oxidationsprocess som gick ut på att rena skärste-
nen. Den flyttades mellan de olika båsen under 5–6 veckor för att få bort 
återstående föroreningar och göra skärstenen porösare. 

5. Råkopparsmältning förekom antingen i samma hytta som sulubruket eller i 
en annan hytta med en mindre schaktugn. Man fick fram råkoppar genom 
en intensiv reducerande smältning som varade i cirka 4 dygn. Smältan 
man fick fram kallades tacka eller galt och innehöll 90–95 % koppar och 
kunde väga 350–1350 kg. 

6. Garning innebar att råkoppar oxiderades under tillförsel av luft för att 
förädlas. Garning i större skala gjordes i Säter från 1619 och från 1637 i 
Avesta. Dessförinnan hade kopparn i huvudsak exporterats som råkoppar 
och garningen skett i utländska kopparförädlingsverk (Olsson 2010:81–85; 
Geijerstam & Nisser 2011:61). Det finns indikationer på att man bedrivit 
garning i mindre skala i Falutrakten.

Figur 3. Bild över kopparframställningens olika processled, från Körsnerska hyttan vid Ingarvet i Falun. 
Akvarellerad illustration: Daniels Sven Olsson (Olsson 2010:84).
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Bergsbruket drevs som samfäl-
ligheter eller andelsrörelser och 
var organiserade i hyttlag eller 
gruvlag. Allteftersom uppstod 
bergmansbyar. En av de äldre berg-
mansbygderna är Sundborn (Olsson 
1990:194–195). På kartan från år 1702 
är byn uppdelad i Stora respektive 
Lilla Sundborn. Lilla Sundborn re-
presenterar gårdarna som ligger 
efter vägen upp till kyrkan, medan 
Stora Sundborn är gårdarna belägna 
söder om kyrkvägen till Hobborn 
(Sundborn hembygdsförenings 
årsbok 1998/99:16).  

Enligt Karl Erik Forsslund som 
redovisar de historiska källorna i 
sitt verk ”Med Dalälven Från Källorna 
Till Havet”, bör det ha funnits två 
hyttor längs västra åkanten i Sund-
bornsbyn år 1571 enligt jordeboken 
(Forsslund 1931:125).

• Sunnborssmidian
• Nedre smidian

På Tabula Geographica från år 1640 (figur 4), finns tre kopparhyttor marke-
rade längs västra åkanten, därmed har ytterligare en kopparhytta tillkom-
mit sedan år 1571. De två nordligaste av dessa är eventuellt Nedre smedjan 
och Sundbornssmedjan, den tredje ser ut att vara beläget på Stora Hyttnäs. 
Forsslund skriver också att dessa är placerade i Lilla Sundborn respektive Stora 
Sundborn. I förteckningen ” en wiss Relation om Alle hyttor - - widh Stoore Kop-
parbärget - - oprättadt - - den 10 Aprilis Anno 1640” finns uppgifter om namn 
och vilka som drev kopparhyttorna i Sundborn år 1640. (Lindroth 1955:142; 
Forslund 1931:126)

• Övre Sundborns hytta brukas hela året, och har 2 rosthus och 1 ugn. Jo-
han Ersson och Bengt Ersson är delägare till hyttan. Hindrich Olsson till 
smältare och Anders Hindersson till rostvändare. 

• Gamla Sundborns hytta brukas hela året och går med samma vatten samt 
har 1 ugn och 4 rosthus. Michill Persson från Grå, Erich Olsson från Kår-
täkt, Marckus från Hobborn, Mats och Hans Persson från Sundborn är 
delägare och smälter och vänder själva.

• Ottes hytta brukas hela året och går med samma vatten, samt har 1 ugn 
och 3 rosthus. Måns Dominicusson från Sundborn, Daniell Persson, Carll 
Knutsson, Ingill Månsson och Måns Månsson från Sundborn är delägare 
samt vänder och smälter själva (Forsslund 1931:126; Lindroth 1955:142).

Övre Sundborns hytta skulle kunna var den som finns i området som kallas 
Lilla Sundborn medan Gamla Sundborns hytta kan vara den som finns i Stora 
Sundborn. I sådant fall låg Ottes hytta vid Stora Hyttnäs eftersom den också 
gick med samma vatten. Det är dock svårt att säkert säga detta eftersom hyt-
torna flyttades, bytte namn och ägare emellanåt.

Figur 4. Översikt över Sundbornsbyn där de blåa 
ringarna visar vart hyttorna är utmarkerade, från 
Thomas Christierssons karta Tabula Geographica 
från år 1640 (U5).
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Under 1700-talet avtar kopparframställningen i hela Kopparbergslagen och 
kartan från 1702 visar endast två kopparhyttor på västra åkanten (figur 5). I 
Jacob Ingelssons berättelse om Stora Kopparberget från 1716 ska sex hyttor 
funnits i Sundborns socken (Ingelsson 1913:25).

• Hyttnäs hyttan
• Måns Domnickshyttan
• Ottos Hytta
• Spars Hytta
• Bengt Erickss Hytta
• Gråhyttan

Enligt Ingelsson är alla dessa ”öde” förutom Bengt Erickss som ”går något 
litet om winteren”. Vid mitten av 1700-talet är ingen av kopparhyttorna vid 
ån i bruk, endast en kvarn vid Hyttnäs omtalas (Hülphers 1763:370). Detta 
stämmer väl överens med kartan från år 1787 där endast en kopparhytta finns 
markerad längs västra åkanten (figur 6). Förmodligen är det denna hytta som 
enligt Forsslund har återupptagits och varit igång till år 1800 då den blåstes 
ner (Forsslund 1931:127). På kartan har också slaggvarp och gårdstomter 
markerats längs med ån. 

I anslutning till gårdstomterna har det funnits åkermark. Den har odlats 
in i modern tid, men under mitten av 1900-talet blev den bebyggd. I schakt 

Figur 5. Avritning av Sundbornsån från år 1702 (LMV U47-34:1).
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1:s norra del finns ett 
sådant område (figur 7). 
Inom undersökningsom-
rådet har det även funnits 
annan bebyggelse som 
också påverkat fornläm-
ningarna i området. Ett 
exempel är Kyrkskolan 
som brukar återges som 
gamla skolan. Den bygg-
des 1877, men revs under 
1950-talet när Blomster-
vägen anlades (Sundborn 
hembygdsförening års-
bok 1998/99:24). 

Anläggandet av Sund-
borns kraftstation år 1901 
har säkerligen också på-
verkat fornlämningarna 
i området, likaså den 
såg som fanns i början 
av 1900-talet (figur 8). 
Därutöver har man för-
stärkt åkanterna med en 
stenmur. Den finns på 
bägge sidor om ån och 
löper längs med ån ner 
mot kraftstationen. Det 
är dock oklart när den 
uppfördes. Även anläg-
gandet av den nuvarande 
bron i slutet av 1940-talet 
har sannolikt påverkat 
hyttlämning RAÄ 238:1 
då man på västra sidan 
av ån schaktade bort stora 
jordmassor invid bro-
fästet (Sundborns hem-
bygdsförening årsbok 
1997/98:42).

Tidigare undersökningar
Dalarnas museum genomförde år 1998 en förundersökning som berörde 
området nordväst och nordöst om bron över Sundbornån. Ett schakt gräv-
des på brons nordvästra sida i anslutning till RAÄ 238:1. Där framkom inga 
lämningar. Vidare grävdes tre schakt på nordöstra sidan. I ett av schakten 
framkom en rostanläggning som daterades till slutet av 1700-talet eller början 
av 1800-talet. Under förundersökningen påträffades även Ramsnäsvägen äldre 
vägsträckning, och under den ett eventuellt odlingslager. Man fann även ett 
brofundament i form av en timmerkista. Den kunde inte dateras men tolkades 
höra till 1800-talet (Burman & Sandberg 1999). 

Figur 6. På 1787 års karta över Sundborn finns endast en 
kopparhytta markerad (LMV 20-SUN-28). Den låg strax norr 
om bron. Den grön färgen längs ån markerar åker, äng eller 
betesmarker och den grå markerar slaggvarp.
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Syfte
Syftet med förundersökningen i form av schaktningsövervakning var att 
närmare klargöra fornlämningsförhållandena inom det angivna området. 
Undersökningen skulle också ligga till grund för beräkning och omfattning 
inför en eventuell särskild arkeologisk undersökning. 

Figur 8. Foto taget efter att bron kollapsat 1906. Bakom bron fanns Erveus såg. Sundborns 
hembygdsförening.

Figur 7. Utsikt från klockstapeln  söderut mot Kyrkvägen och Sundbornsbyn. Kyrkskolan syns till höger 
i bilden. Från år 1904. Sundborns hembygdsförening.
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Metod
Schakten togs upp med maskin som använde planerings- och smalskopa, även 
maskinens tjälrivare användes. Schaktningsarbetet övervakades vid några till-
fällen av en arkeolog, men oftast handrensades och granskades schaktväggar 
och schaktbottnar av en arkeolog efter avslutad schaktning. Undersökningen 
delades in i fyra delområden, A, B, C och D, av grävtekniska skäl. De många 
slagglagren som påträffades var svårundersökta även med grävmaskin och 
att undersöka schaktväggar ger inte en helt rättvis bild av fornlämningsförhål-

Figur 9. Utdrag ur fastighetskartan med schakt 1, sektioner och anläggningar utmarkerat. Schakt 1 
utgick från pumphuset och grävdes i nordöstlig riktning mot kyrkan. Skala 1:1000. 
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landerna. Det fanns vid undersökningstillfällena vissa källkritiska aspekter 
som försvårade undersökningen och som bör nämnas. Då undersökningen 
började i februari ledde det till att schaktkanter och schaktbotten snabbt frös, 
dessutom snöade det vid ett par tillfällen, vilket försvårade arbetet ytterligare. 

Schakten beskrevs, fotograferades, mättes in manuellt och där det bedöm-
des lämpligt ritades sektioner. Schaktningen inom RAÄ 237:1, som i FMIS 
benämns bytomt/gårdstomt, dokumenterades endast översiktligt då denna del 
var lågprioriterad av länsstyrelsen. Höjderna på profilerna i schakt 1 kommer 
från Mät & Karta, Falu kommun.

Schakten grävdes för det mesta ned till naturlig mark, i vissa områden 
behövdes det dock inte. Jordmassorna återanvändes sedan som återfyllnad. 
Totalt samlades 13 kolprov och 4 prover för dendrokronologisk analys in. 
Av dessa 13 kolprover valdes 6 prover ut för 14C-analys, vilka utfördes på 
Ångströmslaboratoriet, i Uppsala. Kolproverna skickades först för vedarts-
analys till Thomas Bartholin på Scandinavian Dendro Dating i Hamburg. 

Av fyra dendrokronologiska prover var två möjliga att analysera, det ena 
utfördes av Thomas Bartholin på Scandinavian Dendro Dating och det andra 
av Bertil Israel i Svärdsjö, bilaga 2. Även sju makrofossilprover samlades in, 
men inget av dessa skickades iväg för analys då 14C-analyser prioriterades.

Undersökning

Genomförande
Totalt grävdes ett 0,5 kilometer långt schakt i Kyrkvägen och Carl Larssons 
väg. Schaktet var cirka 3–4 meter brett och grävdes till ett djup av 3–5 meter. 
Schaktet smalnade av mot botten och bredden var mellan 1 och 1,5 meter. 
Eftersom schaktningsövervakningen varade från februari till juni, har schak-

Figur 10. Sektion 1, schematisk sektion över 
östra schaktväggen i schakt 1, södra delen. 
Skala 1:40.

1 Asfalt, 0,1 meter tjock.
2 Bärlager bestående av grus och 

småsten med gråbrun färg. Lagret 
var 0,4–0,5 meter tjockt.

3 Svarta skiktade slagglager som 
bestod av svarta kol och mindre bitar 
slagg, cirka 0,05–0,1 meter stora. 
Koncentrationen av slagg och kol 
var större i dessa lager än i lager 4. 
Lagren var 0,05–0,1 meter tjocka.

4	 Rostfärgad	slagg	i	flera	skikt	med	
ännu mindre slaggbitar än lager 3. 
Förutom slagg förekom även kor-
roderad/vittrad slagg, grus samt en-
staka	träflisor	och	bränd	lera.	Lagren	
var 0,1–0,2 meter tjocka.

5 Beige lerlager cirka 1,2 meter tjockt. 
Det var naturligt avsatt.

6 Naturligt avsatt lager med blå gyttja. 
Det var 0,05–0,1 meter tjockt. 

7 Gråbrunt naturligt avsatt lager som 
bestod	av	finkornig	sand	och	var	
cirka 0,2 meter tjockt.
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tet delats upp i fyra delar/etapper för att kunna ge en överskådlig bild av 
genomförandet. Schaktningen pågick på flera platser samtidigt.

Anläggningarna bestående av stenkonstruktioner, kolanläggningar, rostar 
och stolpar beskrivs i bilaga 1.

Schakt 1
Schakt 1 grävdes i Kyrkvägen från pumphuset i nordöstlig riktning mot 
Sundborns kyrka (figur 9). Schaktets södra del vid pumphuset var redan 
igenfyllt när undersökningen inleddes. I en del av schaktet (som inte hade 

0 1 2
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SV NV
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Sektion 2

2
3

4
5

6

7

8

9

10

1

Figur 11. Sektion 2, Schematisk sektion över 
västra schaktväggen i schakt 1 södra del. Skala 
1:40.

1 Asfalt samt bärlager i två omgångar, tro-
ligtvis har man i modern tid fyllt på med 
massor. Lagret var 0,4–0,5 meter tjockt.

2 Gråbrunt ganska kompakt lager, 0,03–
0,05 meter tjockt. Innehållet bestod av 
sand, grus och små slaggbitar cirka 
0,03–0,07 meter stora, detta lager hade 
även rottrådar som stack ut. Lagret bör 
höra till en recent vägbeläggning eller 
marklager.

3 Svart luckert slagglager som tolkas 
vara ett konstruktionslager till den yngre 
vägbeläggningen. Lagret var 0,1–0,13 
meter tjockt och bestod av medelstora 
slaggbitar, 0,05–0,1 meter stora.

4 Brunt och kompakt lager som var 
0,03–0,05 meter tjockt. Det innehöll 
sand	och	grus	samt	enstaka	träflisor	och	
lite kol. Lagret tolkas liksom lager 2 vara 
en äldre vägbeläggning eller marklager.

5 Slagglager med större slaggbitar 
0,1–0,15 meter stora. De såg ut att ligga 
horisontellt. Detta skulle möjligen kunna 
vara ett äldre konstruktionslager till den 
äldre vägbeläggningen eller marklagret. 
Lagret var cirka 0,1 meter tjockt

6 Skiktat slagglager, samma som lager 
3 och 4 i sektion 1. Det var cirka 0,85 

meter	tjockt	och	bestod	av	flera	svarta	
skikt med slagg cirka 0,05–0,1 meter 
tjocka. Lagret innehöll sot, och kol samt 
sten	och	grus.	Sedan	fanns	flera	skikt	
med rostfärgad slagg av mindre storlek. 
Även enstaka stenar och grus förekom. 
Eventuellt kan lagret vara rostfärgat 
pga innehåll av små mängder malm och 
järnutfällning. 

7 Gråsvart slagglager, cirka 0,45 me-
ter tjockt, med större bitar slagg som 
uppskattades vara 0,1–0,2 meter stora. 
Även kol, grus och sten förekom. 

8 Slagglager, cirka 0,3 meter tjockt, 
rostfärgat med svag övergång till beige. 
Slaggen var blandad med lera, sen före-
kom	även	småsten	och	grus	samt	träflis	
i	lagret.	Eventuellt	kan	träflisen	höra	till	
det underliggande lagret (9) eftersom 
kontaktytan	var	diffus	samt	att	träflisen	
låg i botten av lagret. 

9 Gråsvart lager som var cirka 0,15 meter 
tjockt med mycket organiskt material. 
Lagret	innehöll	träflis,	pinnar,	kol	och	ben	
och tolkas som ett utkastlager.

10 Blågrå gyttja i botten. Det syntes cirka 
0,5–0,6 meter, naturligt avsatt lager. 
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blivit igenfyllt) fanns tre lager. Överst låg asfalt och bärlager som var cirka 
0,4 meter tjockt. Därefter fanns ett eventuellt odlingslager som hade gråbrun 
färg och var 0,25–0,3 meter tjockt. Kontaktytan mellan odlingslagret och leran 
var otydlig, vilket kan ha berott på att det var tjäle. Det sista och tredje lagret 
var naturlig ljusbrun lera. 

Cirka 7 meter norr om schaktets början såg det ut att vara omrört under 
bärlagret. Möjligtvis kan det ha varit en anläggning, dessvärre var den eventu-
ella nedgrävningen mycket otydlig p.g.a. tjälen. Den eventuella anläggningen 
var cirka 2 meter bred och 0,4 meter djup och sträckte sig ner till den naturliga 
leran. Den innehöll blandat material som silt, småsten, grus och slagg. Däref-
ter började olika slagglager ta vid, och schaktets östra sida dokumenterades 
med en schematisk sektionsritning, sektion 1 (figur 10). Efter cirka 16 meter, 
vid ett förråd, var schaktets östra vägg avgrävd på grund av en recent brunn.

I södra delen av schakt 1 innehöll västra schaktväggen inga stora mängder 
slagg utan endast enstaka förekomster i bärlagret. Under bärlagret fanns ett 
naturligt avsatt beige lerlager, men efter cirka 25 meter kom samma lager som 
östra schaktväggen även att synas i den västra. En schematisk sektionsritning 
över västra schaktväggen upprättades, sektion 2 (figur 11).

Efter sektion 2 tunnade lager 6 ut och slagglagren 1–3 övergick till ett större 
homogent slagglager med små variationer. Lager 9 tolkas som ett utkastlager 
och fortsatte under slagglagret ända fram till ett garage väster om schakt 1. Ett 
ben påträffades i lagret. Det var ett kluvet mellanfotsben, troligtvis slaktavfall 
från svin. Även bearbetade pinnar fanns i lagret. 

I utkastlagret påträffades även två bearbetade störar nedstuckna i lagret, 
ca 3 meter nordost om sektion 2, på schaktets östra sida. De var runda med 
fyrsidig spets och 0,54 och 0,75 meter långa. Tillsammans med de två stående 
störarna fanns även två mindre, liggande störar, som stack in i östra schakt-
väggen. Norr om garaget syntes utkastlagret inte längre i schaktväggarna.

En stenkonstruktion, A1, med möjligt hörn eller väggsyll påträffades i östra 
schaktväggen och dokumenterades med en schematisk profilritning (bilaga 1). 

Figur 12. Anläggning A3, en stenkonstruktion som eventuellt fortsätter i sydostlig riktning ner mot 
ån. Bilden är tagen från nordväst. Foto: Jimmy Axelsson Karlqvist.
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Söder om stenkonstruktionen fanns fler stenar, A2. De kan vara en fristående 
stenkonstruktion alternativt att det var fortsättningen på A1 (bilaga 1). 

Flera enstaka stenar fanns längs med den östra schaktväggen. Vid ett tillfälle 
när slaggen rasade, syntes ett flertal stenar som stack in i den östra schaktväg-
gen. Anläggning A3 (figur 12) är ett exempel. Den bestod av tre stenar som låg 
på rad, med en liggande trästör bredvid sig. Därefter fanns ytterligare ett fåtal 
stenar längre norrut, men de tolkades inte vara del av någon konstruktion.

Vid slutet av Kyrkvägen kunde man på nordvästra sidan urskilja att ån 
sannolikt gått högre upp, på det som idag är land. Gränsen gick ungefär vid 
kyrkans/gamla skolans förråd som ligger söder om kyrkan ner mot ån. Den 
naturliga topografin viker in mot väst (land) men skärs av den raka stenmuren 
utmed åkanten. Från förråden och upp mot kyrkan tunnade slagglagren ut 
och var cirka 1 meter tjockt och endast en anläggning påträffades A4. 

Norra änden av schakt 1 gick in en bit på gångvägen väster om kyrkan, cirka 
38 meter från klockstapelns sydvästra hörn. Tövädret ledde till att mängder 
med vatten rann längs med västra schaktväggen vilket gjorde det komplicerat 
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Figur 13. Sektion 4, schematisk sektion över östra 
schaktväggen i schakt 1, norra delen. Skala 1:40.

1 Svart asfalt och därunder ett gråbrunt 
bärlager. Det bestod av grus, sand och 
sten. Lagret var cirka 0,4 meter tjockt.

2 Gulbrun gyttja/lera som innehöll enstaka 
kolbitar, tegel samt små bitar slagg 
(0,03–0,05 meter stora). Lagret var cirka 
0,2 meter tjockt.

3 Brun sandig silt som innehöll enstaka 
kolbitar samt mindre bitar slagg (0,03–
0,05 meter stora). Mot botten av lagret 
förekom större bitar slagg (0,1–0,15 
meter stora). Bland slaggen fanns både 
skivad och klumpad sådan. Lagret var 
0,08–0,14 meter tjockt.

4 Gulbrun gyttja/lera, lagret var 0,1–0,2 
meter tjockt.

5 Lagret bestod av humös strimmig sand 
som var ljusgrå i toppen med rödaktiga 
strimmor. Längre var sanden mer ho-
mogen och mörkare grå i färgen. Lagret 
innehöll	enstaka	träflisor,	kolbitar,	bränd	
lera och var 0,15–0,25 meter tjockt.  

6 Rostrött slagglager som var cirka 0,09 

meter tjockt. 
7 Svart lager med kol och slagg, 0,16 

meter tjockt. 
8 Därunder ytterligare ett rostrött lager 

0,12–0,2 meter tjockt. Förutom slagg 
fanns även kolbitar samt enstaka 
träflisor	i	lagret.	Slaggbitarna	var	cirka	
0,05–0,1 meter stora och det förekom 
mest skivig slagg, endast enstaka trög-
flytande	slaggklumpar.

9 Grå humös sand som innehöll enstaka 
träflisor.	På	vissa	ställen	förekom	infil-
tration eller nedtrampat material från 
överliggande lager. Lagret var 0,05–0,1 
meter tjockt.

10 Rostrött slagglager som var uppblandat 
med underliggande gyttja/lera. Lagret 
innehöll korroderad skivig slagg samt 
enstaka	trögflytande	slaggklumpar.	
Slaggbitarna var cirka 0,03–0,1 meter 
stora.

11 Lagret innehöll grå sandig gyttja och var 
cirka 0,5 meter tjockt (naturligt).
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att se lagerföljden. Östra sidan var något torrare, denna dokumenterades med 
en schematisk sektion (figur13). 

Schakt 2
Schakt 2 inledande del grävdes söderut från pumphuset. Det var 3–3,5 meter 
djupt och 1,5–3 meter brett. I norra delen av schaktet, benämt område B, fanns 
två nedgrävda stenkonstruktioner, B1 och B2, och en recent nedgrävning (figur 
14). De låg inom bytomt/gårdstomt RAÄ 237:1. En telekabel var nedgrävd 
och lagd ovanpå stenkonstruktionerna. Sedan fanns en recent nedgrävning 
som sannolikt var planteringsgrop för tomtens häck. Planteringsgropen samt 
telekabeln verkar delvis ha skadat de underliggande stenkonstruktionerna 
(bilaga 1). Det eventuella odlingslagret som påträffades i början av schakt 1 
tunnade ut vid garaget på schaktets västra sida. Av grävtekniska skäl grävdes 
denna etapp vid flera tillfällen under en längre tid. Området inom bytomt/
gårdstomt RAÄ 237:1 var dessutom ett lågprioriterat område.

Den södra delen av schakt 2, område D, innehöll anläggningar, kulturlager 
och byggnadslämningar från åtminstone en av de tre kopparhyttor som ska 
ha funnits i området (figur 15). Ledningssträckan under Ramsnäsvägen och 
västra delen av bron skulle enligt planerna borras från Carl Larsson Väg. 
Detta misslyckades och istället grävdes en tryckgrop vid nordvästra delen 
av brofästet (Kyrkvägen). Detta skedde på kvällen och tyvärr informerades 
ingen arkeolog. Dessvärre framkom här en större rostanläggning D1 (bilaga 1). 
Tryckgropen blev cirka 9 meter lång, 3,5–4 meter bred och 5 meter djup. Den 
hade delvis fyllts igen med bergskross och schaktmassor (figur 16). Västra 
schaktvägen bestod endast av tre tjockare slagglager, med viss reservation då 
en närmare undersökning inte kunde göras p.g.a. olycksrisken. 

Fortsättningen på schakt 2 påbörjades efter att schakt 3 hade grävts och då 
i riktning mot nord/nordöst. Norr om anläggning D1 blev lagren mer kolrika 
och ett par trästockar hade schaktats bort, därför dokumenterades lagerfölj-

Figur 14. Utdrag ur fastighetskartan med norra delen av schakt 2, område B, med anläggningar 
markerade. Skala 1:600.
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Figur 15. Utdrag ur fastighetskartan för schakt 2, område D, med sektioner, träkonstruktioner och 
anläggningar markerade. Skala 1:600.

Figur 16. Översiktsbild över rostanläggning D1 som framkom när man grävde för en ny tryckgrop. 
Bilden är tagen från sydväst. Foto: Jimmy Axelsson Karlqvist
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Lagerföljd	figur	17
1 Asfalt och bärlager.
2	 Grus	och	träflislager	0,08–0,1	meter	tjockt	(rest	från	sågverk?).
3 Kollager, 0,1–0,15 meter tjockt.
4	 Gulbrun	grusig	sand	med	svavelgula	fläckar,	0,05–0,15	meter	tjockt.
5 Kollager, 0,22–0,25 meter tjockt.
6 Slagglager, 0,15–0,2 meter tjockt, mest krossad slagg, 0,03–0,08 meter stora bitar. Det 

förekom också enstaka större skiviga slaggbitar. 
7 Kollager, 0,1 meter tjockt.
8 Slagglager med något större slaggbitar, 0,4–0,5 meter tjockt.
9 Kollager, 0,3 meter tjockt.
10 Beige slagglager, 0,4 meter tjockt.
11 Grå gyttja med slagg, 0,1 meter tjockt.
12 Rostrött slagglager >0,4 meter tjockt (ingen begränsning på djupet).

Figur 17. Översiktsbild över schakt 2, södra delen, där det framkom flera kol- och slagglager samt stående 
trästockar i schaktväggarna. Foto: Jimmy Axelsson Karlqvist

Figur 18. Översiktsbild över rostanläggningarna D3 och D4. På bilden syns också personal från Grynäs 
gräv som utförde anläggningsarbetet. Bilden är tagen från söder. Foto: Jimmy Axelsson Karlqvist
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den på östra schaktväggen på en cirka 10 meter lång sträcka (figur 17). I östra 
schaktväggen fanns ett flertal stenar, varav flera var eldpåverkade, nästintill 
pulveriserade, ca 0,30–0,35 meter stora. 

Schaktningen fortsatte norrut och 
där framkom en kolanläggning D2, 
samt ett flertal stående och liggande 
trästockar. Många av trästockarna 
var dåligt bevarade och satt fast i 
schaktväggen. En trästock plockades 
in för dendrokronologisk provtag-
ning. Invid trästockarna framkom 
ytterligare två rostanläggningar D3 
och D4 (figur 18). Rostanläggning-
arna samt några av trästockarna 
dokumenterades genom en sektions-
ritning (sektion 9, bilaga 1). Från 
korsningen mellan Kyrkvägen och 
Tolvmansvägen och vidare norrut 
längs med Kyrkvägen, fanns sedan 
tidigare en äldre nedgrävning för en 
vattenledning (figur 19a). Det inne-
bar att västra sidan av schaktet redan 
hade blivit omgrävt, troligtvis under 
1950-talet (figur 19b). På östra sidan 
av schaktet fanns endast slagglager 
och tunna kollager. Det fanns emel-
lertid enstaka stenar samt bränd/

Figur 20. Översikt över schakt 2. Efter krönet vid 
Kyrkvägen 6–8 hade slaggen nästintill försvunnit. 
Bilden är tagen från söder. Foto: Jimmy Axelsson 
Karlqvist

19a. Del av schakt 2, som visar nedgrävningen 
till den äldre vattenledningen. Till höger i 
bilden syns massiva slagglager som sannolikt 
är del av ett slaggvarp från dem närliggande 
rostanläggningarna D3 och D4. Bilden är tagen 
från sydväst. Foto: Jimmy Axelsson Karlqvist

Figur 19b. Bilden är sannolikt tagen år 1931 och 
visar Bygatan, numera Kyrkvägen, i Sundborn by. 
Huset vid vägens norra del är samma hus som det 
röda huset i figur 19a. Bilden är tagen från sydväst. 
Foto: Karl Erik Forsslund, Dalarnas museums arkiv.
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oxiderad lera i vissa slagglager, vilket skulle kunna vara utrens från någon 
av de tidigare rostanläggningarna. Schaktet var cirka 3 meter djupt, 3 meter 
brett och grävdes inte ner till den naturliga leran. 

I backen norrut mot Kyrkvägen 6–8 var slagglagren endast 2 meter djupa 
och under dessa framkom den naturliga ljusbruna finkorniga sanden. Efter 
krönet vid Kyrkvägen 6–8 hade slaggen nästintill försvunnit (figur 20). Troligt-
vis berodde detta på att schaktet gick in på den äldre delen av bytomt/gårds-
tomt 237:1. Västra schaktväggen hade en lagerföljd som bestod av grästorv 
som var 0,1 meter tjockt och under det matjord, cirka 0,2 meter tjockt. Östra 
schaktväggen hade en lagerföljd som bestod av ett recent vitbrunt bärlager 
som var ca 0,2 meter tjockt. Därunder ett mörkbrunt marklager ca 0,1 meter 
tjockt, som kan höra till den äldre vägen. Sedan kom ett ca 0,2 meter tjockt 
konstruktionslager som bestod av krossad slagg i cirka 0,03–0,06 meter stora 
bitar. Någon markhorisont under slagglagret kunde inte urskiljas. Därunder 
kom ett naturligt, beige lerlager som var 0,4–0,6 meter tjockt. Sedan ett mörk-
brunt sandigt lager, ca 1–1,2 meter tjockt. Schaktet hade delvis fyllts igen 
och var 2–3 meter djupt. Schaktningsarbetet vidare norrut mot schakt 1, och 
bytomt/gårdstomt 237:1 övervakades inte av någon arkeolog.

Schakt 3
Schakt 3 grävdes i Carl Larssons Väg samt en mindre sträcka i Kvarnbacks-
vägen. Schaktet var cirka 3–4 meter djupt och cirka 2–5 meter brett. Det smal-
nade av mot botten, där var det endast 1–1,5 meter brett (figur 21). Schaktet 
grävdes i flera etapper. Först grävdes den tidigare nämnda tryckgropen i 
schaktets norra del. Då framkom antagligen en brokista som troligtvis har 
varit ett fundament till en av de äldre broarna som har funnits på platsen. En 
trästock stack ut ur östra schaktväggen. Den skulle möjligtvis kunna vara spår 
av samma fundament. Borrningen under Ramsnäsvägen från Carl Larsson 
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Figur 21. Utdrag ur fastighetskartan för schakt 3, område C, med sektioner, anläggningar och del av en 
ev. träkonstruktion markerade. Skala 1:800.
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Väg misslyckades p.g.a. att det strömmade in för mycket vatten i schaktet. 
Det bestämdes då att tryckgropen delvis skulle fyllas igen. Detta ledde till att 
ingen arkeolog hann se konstruktionen. Anläggarna på platsen gav dock en 
muntlig redogörelse av vad de hade sett. 

Sedan tog man upp ett schakt längre söderut, där lagerföljden på västra 
schaktväggen (sektion 5, figur 22) indikerade att det kan finnas en rostan-
läggning i närheten. I lager 5 hittades även en del av en hästsko, vilket skulle 
kunna peka på att lagret tidigare har fungerat som väg. 

Cirka 3 meter längre norrut kom ett slagglager 1–1,1 meter tjockt. I östra 
schaktväggen fanns tre slagglager vilket skiljde den från den västra schakt-
väggen. Längre norrut på Carl Larssons väg påträffades en kolanläggning, 
C1, i västra schaktväggen. I norr var den skuren av en ledning och söder var 
schaktet redan igenfyllt. En profil ritades av anläggningen (bilaga 1). Längs 
resterande sträcka norrut mot tidigare nämnda tryckgrop fanns slagglager i 
östra schaktväggen. De blev tjockare närmare det nuvarande brofästet. Man 
grävde också ett schakt in på en av hustomterna. Där var det synnerligen lite 
slagg jämfört med östra schaktväggen. En, möjligtvis två svårtydda nedgräv-
ningar upptäcktes på östra schaktväggen, anläggning C2 (bilaga 1). 

Man gjorde sedan en utvidgning av schaktet i Kvarnbacksvägen. I kors-

Lagerföljd	sektion	5,	figur	22:
1 Grästorv, cirka 0,1 meter tjockt.
2 Bärlager, cirka 0,3 meter tjockt.
3 Ljusbrunt lager med grus och sand 0,05–0,07 meter tjockt.
4 Mörkbrunt humöst siltigt lager, 0,02 meter tjockt.
5 Brunt humöst melerat lager med inslag av silt och lera, 0,08 meter tjockt. En del av häst-

sko fanns i lagret.
6 Gråsvart gyttja med mycket kol 0,1–0,2 meter tjockt. Mot norr sker en tydlig övergång till 

ett	rent	kollager.	Även	enstaka	svavelgula	fläckar	förekom.
7	 Mörkbrunt	siltigt	humöst	lager	med	lite	inslag	av	lera,	enstaka	svavelgula	fläckar	och	

enstaka bitar bränd lera, 0,08–0,1 meter tjockt.
8 Urlakat rödgrått lerlager, 0,05–0,11 meter tjockt.
9	 Lager	med	fint	gult	svavel	eller	sand	i	toppen.	Sedan	fanns	en	tunn	strimma	med	urlakad	

faluröd	sand,	därefter	förekom	enstaka	faluröda	och	gröna	fläckar,	0,05–0,07	meter	
tjockt.

10 Svart kollager, 0,06 meter tjockt.
11	 Mörkbrun	fin	sand,	0,13	meter	tjockt.
12 Naturlig rödgul sand.

Figur 22. Sektion 5 i schakt 3, södra delen. Foto: Jimmy Axelsson Karlqvist

2

3
4 5

6

7
8

9
10

1

11
12



23Arkeologisk schaktningsövervakning – Sundbornsbyn

ningen mellan Kvarnbacksvägen och Carl Larssons Väg framkom en rostan-
läggning C3. Anläggningens utbredning är oklar men sannolikt fortsätter den 
åt både norr, väst och öst. En profil ritades av anläggningen (bilaga 1). Schaktet 
grävdes vidare upp till huset på norra sidan Kvarnbäcksvägen, schaktdjupet 
låg på 3–4 meter. Strax väster om korsningen fanns följande lager, matjord 
överst, därefter fanns slagg, som tunnade ut och sträckte sig cirka 5 meter in 
på Kvarnbäcksvägen. Cirka 2,3 meter under nuvarande marknivå fanns den 
naturliga jorden som bestod av sand. I östra delen fanns lera på sanden, cirka 
1 meter tjock, den tunnade ut åt väster. 

Datering

Dendrokronologiskanalys
En stående stolpe samt en bränd stock samlades in för att skickas på dendro-
kronologisk analys. Ett prov skickades till Thomas Bartholin vid Scandinavian 
Dendro Dating och det andra provet till Bertil Israel, Bisysslor i Svärdsjö (figur 
23; bilaga 2). Analyserna gav sekelskiftet 1500 respektive 1600.

Vedart och 14C-analys
Dateringsprover togs från botten av respektive anläggning och samlades in 
från schaktväggen. 8 kolprover skickades för vedartsanalys till Thomas Bart-
holin på Scandinavian Dendro Dating i Hamburg. Därefter gjordes ett urval 
som resulterade i att 6 av proverna skickades till Ångströmslaboratoriet, i 
Uppsala för 14C-analys. 

Anl. nr Kontext Trädslag Beräknad avverkning Utförare
D1 Rostanläggning Lager 12 Tall Ca 1500 Thomas Bartholin
TD5 Hytt-/byggnadslämning Tall Ca 1595 Bertil Israels

Anl. nr Kontext Vedartsanalys 14C	BP	 Kalibrerat	1	σ	 Analysnr
Sektion 2 Trästör Tall, ca 2 årsringar -   
Lager 9  under bark
Sektion 2 Trästör Tall, ca 2 årsringar 175±31 1660–1690 e.Kr. (12.0%) Ua-51491
Lager 9  under bark  1730–1810 e.Kr. (41.6%)
    1920–1950 e.Kr. (14.6%) 
D1 Rostanläggning Gran, ca 2 årsringar,  -   
  max 40 år från bark
D2 Kolanläggning Tall, ca 10 årsringar,  410±33 1430–1490 e.Kr. (63.0%) Ua-51492
	 	 max	100	år	från	bark?	 	 1600–1610	e.Kr.	(5.2%)
Sektion 9 Yngre brukning Gran, ca. 5 årsringar, 175±32 1660–1690 e.Kr. (12.1%) Ua-51493
Lager 4 marklager max. 50 år från bark  1730–1810 e.Kr. (41.4%)
    1920–1960 e.Kr. (14.7%)
Sektion 9 Äldre brukning Gran, ca 5 årsringar, 165±32 1660–1690 e.Kr. (13.1%) Ua-51494
Lager 4 marklager max 50 år från bark  1720–1810 e.Kr. (41.0%)
    1920–1950 e.Kr. (14.0%) 
C1 Kolanläggning Tall, ca 5 årsringar,  204±32 1650–1680 e.Kr. (22.1%) Ua-51495
Lager	6	 	 max	100	år	från	bark?	 	 1760–1810	e.Kr.	(33.2%)
    1930–1960 e.Kr. (12.8%) 
C3 Rostanläggning Tall, ca 5 årsringar,  595±33 1305–1360 e.Kr. (53.4%) Ua-51496
Lager	3	 	 max	100	år	från	bark?	 	 1385–1405	e.Kr.	(14.8%)
Figur 24. Resultatet från vedartsanalyser och 14C-analyser.

Figur 23. Resultatet från dendroanalyserna, bilaga 2.
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I område D sektion 9 togs ett kolprov i toppen av lager 4 och ett i botten för 
att fastlägga under hur lång tid lagret kan ha avsatts. Sedan togs en träflisa från 
trästör 2 in för datering. Proverna som lämnades för 14C-analys var av gran och 
tall. Tre av dateringarna kan ha gjorts på kolbitar med en egenålder på upp 
till 100 år. Det betyder att några av dateringarna kan ha blivit förhållandevis 
äldre (figur 23 och 24). En, kanske två dateringar kan vara medeltida, medan 
resten kan vara från andra hälften av 1600-talet fram till nutid.

Fynd
I schakt 1 förekom inga fynd utan majoriteten av fynden hittades i schakt 2. I 
norra delen av schaktet vid bytomt/gårdstomt RAÄ 237:1 hittades två skärvor 
yngre rödgods utan glasyr samt en skärva flintgods, sannolikt från 1800-talet.

I södra delen av schakt 2, bland annat i sektion 9, kom de flesta fynden. 
En skärva yngre rödgods med gul glasyr hittades i lager 3 som troligtvis är 
från 1800-talet.

I lager 4 hittades två stycken odekorerade kritpipsskaft. De är svåra att 
datera och enligt Arne Åkerhagen (muntl.) kunde de endast bedömas här-
röra från 1700-talet. I samma lager togs också två kolprov för att säkerställa 
att så var fallet. Ett togs i toppen av lagret och ett i botten för att även få en 
indikation på kollagrets brukningstid. Bägge dateringarna hamnade i 1700-ta-
let varav provet från det yngre marklagret fick dateringen 1730–1810 med 
41,4% och det äldre 1720–1810 med 41,0% 1 sigma sannolikhet. Det avsatta 
brukning/marklagret låg över alla trästockar, däribland TD5 som plockades 
in för dendrokronologisk analys. I samband med att stocken rasade ner från 
schaktväggen hittades även fyra skärvor yngre rödgods i den eventuella stolp-

Figur 24. De kalibrerade värdena är gjorda i Oxcal 4.2. (Bronk Ramsey 2013) med kalibreringskurvan 
IntCal13 (Reimer et. al. 2013).
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hålsfyllningen. Två av dessa skärvor gick att tidsbestämma, den ena skärvan 
var från en skål som sannolikt tillverkats mellan 1660–1690. Den andra skärvan 
kom från ett fat som kunde tidsbestämmas till år 1640–1650 (Bäck muntl). 
Trästolpen som plockades in för dendrokronologisk provtagning beräknades 
ha avverkats cirka 1595. Dessa fynd medför vissa källkritiska problem, dels 
väcker det frågor kring brukningstid och återbruk av fynd, men också risken 
för omdeponering. Omdeponering, eller omflyttning, av fynd är ett problem 
vid datering, när fynden är skilda från sina ursprungssammanhang. Stolphålet 
där keramiken hittades kan förklaras med att man behövt stödja upp stolpen 
med ytterligare material vid ett senare tillfälle. Sedan bör man ha i åtanke att 
stolpen kan vara av återanvänt virke. Det kan därmed inte uteslutas att fyll-
ningen och keramiken har tillkommit i samband med uppförandet av stolpen. 

I schakt 3 hittades endast två fynd, ett stack ut ur lager 5 i sektion 5, och var 
en del av en hästsko. Sedan hittades en bit ylletyg i anläggning C2 (bilaga 3). 

Tolkning och diskussion
Schakt 1 grävdes längs Kyrkvägen från pumphuset i nordöstlig riktning mot 
Sundborns kyrka. Ett eller flera slagglager observerades i schaktet längs en ca 
100 meter lång sträcka. Slagglagren sammanfaller med den sträcka som är mar-
kerad som slaggvarp på kartan från 1787. En av de påträffade störarna under 
denna slaggvarp, daterades till 1730–1810 (41,6%) med 1 sigma sannolikhet. 

Området har förmodligen varit en mindre vik med lugnvatten innan slagg-
varpen kom till. Utkastlagret som dokumenterats i sektion 2 tyder på att så är 
fallet, där hade ben, bearbetade pinnar, drivved etc. sjunkit ner till botten. Att 
där fanns mindre trästörar kvar indikerar likaså att området varit relativt lite 
påverkat av åns strömmar. Detta innebär att viken kan ha fyllts ut successivt 
under en längre period, men lika troligt är att man har fyllt ut området vid 
ett och samma tillfälle. 

Två lager (2 och 5) i sektion 2 tolkas vara rester efter åtminstone två äldre 
vägbeläggningar då slaggbitarna såg ut att vara lagda horisontellt. Dock 
påträffades inga fynd kopplade till vägar eller hjulspår som kan belägga det. 
Med tanke på alla råvaror som behövdes för att framställa koppar samt alla 
transporter bör det emellertid ha funnits en väl grundlagd väg till och från 
hyttorna. Det är dock svårt att uppskatta mer exakt när vägen längs ån togs 
i bruk, men enligt 14C-analyserna och kartan från år 1787 kan den tidigast ha 
börjat användas under 1700-talet. Om detta har samband med hyttverksam-
heten, att man t.ex. fyllt ut området ner mot ån med stora mängder slagg eller 
om det skett i samband med anläggandet av kyrkan på 1750-talet, har hittills 
inte gått att fastställa. 

Anläggningarna i schakt 1 var få och svåra att knytas till en specifik verk-
samhet, möjligen skulle anläggningarna A1–A4 kunna vara lämningar från 
hyttverksamheten under 1700-talet. A1–A3 skulle kunna var lämningar efter 
en eller flera kallrostar som i sådant fall befinner sig längre åt sydost i rikt-
ning mot ån. Stenarna var eldpåverkade. Många kallrostar hade byggnads-
material av gråsten och låg oftast i utkanten av slaggvarpen. De var antingen 
nedgrävda eller inbyggda i en slänt. Fördelen med att bygga i en slaggslänt 
jämfört med en naturlig slänt var att när slaggen väl hade hettats upp behöll 
den värmen länge. Kallrostarna kunde sedan användas i flera år framöver 
(Lindroth 1955:17–22). Schaktet har eventuellt endast berört anläggningarna 
A1-A3 yttre begränsningar. 

I nordöstra delen av schakt 2, inom Sundborn 237:1, bytomt/gårdstomt, 
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framkom två anläggningar, B1 och 
B2. Den yngre anläggningen B2 är 
troligtvis en stenkista som tillkom-
mit under 1800-talet, baserat på 
fynden. Anläggning B1 är desto mer 
svårtolkad eftersom den har blivit 
skadad av B2 och ovanliggande led-
ningar och nedgrävningar, eventu-
ellt kan det vara en rest av från sten-
gärdesgård alternativt röjningssten 
från den jordbruksverksamhet som 
pågått innan området bebyggdes. 

I södra delen av schakt 2 fanns 
däremot flera anläggningar som 
speglar den hyttverksamhet som 
funnits på platsen. De låg längs en 
ca 60 meter lång sträcka omedelbart 
norr om bron. Slagglagren fort-
satte ytterligare en bit och norr om 
korsningen Tolvmansvägen blev 
slagglagren tjockare. Slaggvarpet 
överensstämmer sannolikt med det 
varp som är utmarkerat på kartan 
från 1787.

Lämningarna ligger inom hytt-
området Sundborn 238:1. Anlägg-
ning D1  låg separat och tolkas vara 
en rostanläggning som daterats med 
hjälp av dendrokronologi till ca år 
1500. 

Anläggning D2–D4 låg inom ett 
område där det också fanns stående 
och liggande trästockar. Anläggning 
D2 var en kolanläggning som date-
rades till 1400/1500-tal. Troligen har 
det varit ett kolupplag som har hört 
till hyttverksamheten. Trästockarna, 
TD1–TD9, varav en daterades till 
cirka 1595, tilhör sannolikt en eller 
flera faser av byggnadslämningar. En hytta är markerad mellan vägen och 
ån på flera 1700-talskartor. Stockarna kan mycket väl vara rester av hyttbygg-
naden eller någon annan byggnad tillhörig hyttan. De två anläggningar som 
låg intill varandra, D3 och D4, skulle kunna vara rester av en ugn eller en 
vändrost (figur 27). 

En hytta finns markerad på både 1640 års karta och 1787 års karta, alltså 
strax innan hyttverksamheten lades ner. Kartan från 1667 (figur 25) visar en 
eller två hyttor på västra åkanten norr om bron. Kartan från år 1699 (figur 26) 
har däremot ett fiskehus utmarkerat norr om bron, och inga kopparhyttor. 
Denna karta skulle kunna indikera att hyttverksamheten vid just det tillfället 
var nedlagt, medan kartan från år 1702 återigen visar en hytta norr om bron. 
Det är även möjligt att kartan från år 1699 hade ett annat syfte, men det är 
ett tydligt exempel på hur byggnader kan ”försvinna” mellan upprättandet 
av kartor.

Figur 25. Karta över Sundborn by där de vita  
ringarna visar vart hyttorna är utmarkerade, från 
år 1667 (U47-1:1).

Figur 26. Karta över Sundborn by där den blå ringen 
visar vart fiskehuset är utmarkerat, från år 1699 
(20-sun-3).
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Söder om bron påträffades en kolanläggning, en rost, en ev brokista och 
en anläggning med småslagg och bränt material. De ligger inom hyttområde 
Sundborn 238:3. Kolanläggningen C1, daterades till 1760–1810, (33,2%) med 1 
sigmas sannolikhet. Anläggningen tolkas vara rester efter ett kolupplag som 
hört till hyttverksamhetens yngsta fas. 

Slagglagren var som tjockast i området närmast bron. Dessvärre går det inte 
avgöra om det är utfyllt för den nuvarande bron, de äldre broarna eller om 
det är kopplat till hyttverksamheten. Den timrade träkistan som anläggarna 
påträffade kan eventuellt härröra från en av träbroarna. Deras beskrivning 
passar överens med ett foto från början av 1900-talet, vilket visar timrade 
träkistor under träbron. Det går däremot inte att fastlägga om timmerkistan 
härrör från en äldre bro eller den på fotot (figur 28). Trästocken som stack ut 
från östra schaktväggen skulle möjligtvis kunna höra ihop med den timrade 
träkistan som påträffades invid den nuvarande bron. Alternativt att det är en 
lämning från en av de äldre broarna.

I schaktet dokumenterades en möjlig äldre vägbeläggning under nuvarande 
väg. Möjligtvis skulle man kunna tänka sig att den varit i bruk samtidigt som 

Figur 28. Sundbornsån 1927-1928 då den var torrlagd på grund av förstärkningsarbeten vid 
kraftstationen. Man ser två timrade stenkistor under träbron och en mitt i åfåran. Till vänster i ser man 
Carl Larssons Väg. Bilden är sannolikt tagen från sydost. Sundborns hembygdsförening.

Figur 27. Till vänster syns en stående stock som var placerad mitt i schaktet strax innan anläggning D3 
och D4. Till höger syns D3 och D4 i profil. Bilderna är tagna från sydväst. Foto: Jimmy Axelsson Karlqvist
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anläggning C3. Det var en rost som daterades till 1300/1400-tal (figur 29). Detta 
är den äldsta dateringen från undersökningen. Denna datering väcker frågor 
kring när kopparframställningen egentligen började i Sundbornsbyn och hur 
de tidiga förbindelser med Falu koppargruva sett ut. Kartan från 1702 visar att 
det legat en hytta där Kvarnbacksvägen når Sundbornsån. Kvarnbacksvägen 
utgör den sista delen av den gamla vägsträckningen från Falun. I Falun började 
koppar brytas i större skala omkring år 1250 (Bindler & Rydberg 2015:1–17).

Under 1700-talet avtar kopparframställningen i stort sett i hela Kopparberg-
slagen. Kartan från år 1702 (figur 5) visar samma tendenser för Sundborns by. 
Då fanns två kopparhyttor på västra åkanten. De nyttjas sannolikt inte i lika 
stor omfattning som tidigare. Ingelsson nämner år 1716 att Bengt Erickss hytta 
endast brukas i liten grad om vintern. Sedan nämner Hülphers att ingen av 
kopparhyttorna vid ån var i bruk vid mitten av 1700-talet, endast en kvarn vid 
Hyttnäs omtalas. Detta stämmer väl överens med kartan från 1787 där endast 
en kopparhytta finns markerad (figur 6). Denna hytta ska enligt Forsslund ha 
återupptagit produktionen i slutet av 1700-talet för att sedan ha varit igång 
till år 1800, då den lades ner (Forsslund 1931:127). 

Den hittills äldsta kända historiska uppgiften om Sundbornsbyns hyttverk-
samhet är från år 1571 (Forsslund 1931:125). Undersökningen visar därmed 
att man har haft kopparframställning på platsen betydligt tidigare än vad de 
historiska källorna återger. Dateringarnas resultat gör att Sundborn arkeo-
logiskt kan beläggas som bergsmansby med en historia från senmedeltid. 
Sundbornsbyn har ett idag ovanligt bebyggelsemönster, som eventuellt kan ha 
formats utifrån den medeltida hyttverksamheten. Flera frågor kvarstår dock, 
som t.ex. när denna bebyggelse uppkom och vilka strukturförändringar som 
har skett över tid. Vid fortsatt exploatering i Sundbornsbyn, rekommenderar 
Dalarnas museum att man i fortsättningen har med arkeologisk expertis, ut-
för fler dateringar och analyser. Detta för att kunna belysa när etableringen 
av hyttverksamheten uppstod. Det skull också utreda uppkomst samt för-

Figur 29. Foto över rostanläggning C3 som troligtvis fortsätter åt norr. Bilden är tagen från sydost. 
Foto: Eva Carlsson
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ändringar rörande vegetation och jordbruk m.m. kopplade till de historiska 
gårdarna i Sundbornsbyn.

Hyttlämningarna Sundborn 17:1-3 och Sundborn 238:1-3 var tidigare mar-
kerade med punkter som slaggförekomster i FMIS. Genom undersökningen 
har det framkommit att det istället för enskilda observationer är större sam-
manhängande slaggområden och att främst Sundborn 238:1 och 3 innehåller 
flera kolanläggningar och rostar. De är nu benämnda som hyttområden. 

Schaktningsövervakningen väckte även uppmärksamhet och intresse 
hos bybor och lokalpress. En mindre artikel publicerades i Sundborns Nytt 
(Axelsson Karlqvist 2015). Det finns därmed goda förutsättningar att ha en 
förmedlande verksamhet i samband med eventuella framtida undersökningar. 
Det är viktigt att invånarna aktivt kan och får ta del av den kontinuerliga 
kunskapsuppbyggnad som sker om deras bygd. 

Måluppfyllelse
Följande mål har uppfyllts inom ramen för schaktningsövervakningen
• Kulturlager, träkonstruktioner och anläggningar har dokumenterats och 

daterats. Fornlämningsförhållandena inom den aktuella schaktsträckan 
har därmed klarlagts.

• Resultatet från förundersökningen i form av schaktningsövervakning 
kan även användas som underlag vid beslut om framtida exploateringar.

Sammanfattning
I samband med nedläggandet av ny VA-ledning inom fastigheten Sundborns-
byn 38:12 m.fl. utförde Dalarnas Museum en arkeologisk förundersökning i 
form av en schaktningsövervakning. Schaktningsarbetet berörde flera forn-
lämningar bland annat Sundborn nr 237:1 som består av en bytomt/gårdstomt, 
samt fornlämning Sundborn 17:1, 238:1 och 238:3 som nu är registrerade som 
hyttområden i FMIS. Schaktningsövervakningen utfördes från februari 2015 
till juni 2015. Exploatör var Falu Energi & Vatten AB, och undersökningen 
konstaterade kulturlager, träkonstruktioner samt anläggningar från hytt-
verksamhet som troligtvis haft en lång kontinuitet. Flera av lämningarna var 
äldre än vad de historiska källorna har kunnat påvisa. Dateringarna sträcker 
sig från 1300/1400-tal till senast 1800 då hyttverksamheten slutligen lades ner. 
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Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer: 431-1298-2015
Socken: Sundborn
Fornlämning, raä nr: 237:1, 17:1-3 och 238:1-2
Fastighet: Sundbornsbyn 38:12 m fl.
Koordinater, C: N 6724378
(SWEREF99 TM) E 542457
Inmätning: Manuellt
Vedartsanalys: Thomas Bartholin, Scandinavian 
 Dendro Dating
14C-analys: Göran Possnert, Ångströmslaboratoriet,  
 Uppsala Universitet
Dendrokronologisk analys: Bertil Israel, Bisysslor Svärdsjö,  
 Thomas Bartholin, Scandinavian 
 Dendro Dating
Utförandetid: 2015-02-03 – 05-29
Undersökt yta, kvadratmeter: 2118 kvm
Schaktlängd: ca 0,5 kilometer
DM projektnummer: 1576
DM diarienummer: 17/15
DM fotoaccesion: 2015 2
DM fyndaccesion: 23142
Arkeologisk personal: Jimmy Axelsson Karlqvist, Eva Carlsson
Fältarbetsledare: Jimmy Axelsson Karlqvist
Projektansvarig: Eva Carlsson

Dokumentationsmaterialet som består av 202 foton, 39 shapefiler och 13 
fynd förvaras på Dalarnas museum.
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Schakt 1

A1
En stenkonstruktion var synlig i östra schakt-
väggen. I södra delen av konstruktionen fanns 
stenar liggandes ovanpå varandra. Det kan 
eventuellt vara ett hörn eller vägg. Stenarna 
var eldpåverkade och vissa var pulveriserade, 
eventuellt kan stenkonstruktionen höra till en 
rostanläggning (figur 1). 

A2
Längre söderut i östra schaktväggen fanns fler 
liggande stenar, som kan vara fortsättningen 
på anläggning A1, alternativt att det är en 
fristående stenkonstruktion. En planka och en 
pinne stack ut från konstruktionen. Stenarna 
var eldpåverkade och vissa var även här sön-
dervittrade. Stenarna var cirka 0,1–0,25 meter 
i diameter och konstruktionen var 2–2,5 meter 
lång och 0,5–0,6 meter djup (figur 2).

A3
Anläggning A3 bestod av tre synliga stenar, men 
där fanns också stenar som fortsatte österut in i 
schaktväggen. Den ena stenen har en liggande 
stör bredvid sig. Den kan möjligtvis vara en 
del av konstruktionen. Trästören var 0,05–0,07 
meter tjock och 0,45 meter lång och fortsatte in i 
schaktväggen. Stenarna var cirka 0,7 respektive 
0,3 meter i diameter och var inte eldpåverkade. 

A4
Anläggningen var en nedgrävning som syntes i 
östra schaktvägen vid förråden som tillhört den 

Anläggningar Bilaga 1

0 1 2 3

+ 122,95

m.ö.h.

NÖ SÖ

Sektion 3

2

3

4
5

6
7

8

9

10

1

Lagerföljd	sektion	3:
1 Asfalt samt bärlager i två omgångar cirka 0,45 

meter tjockt.
2 Svart sotigt luckert slagglager cirka 0,1–0,9 

meter tjockt. Mycket kol i lagret samt i slaggen. 
Slaggen var skivig samt hade en oljig belägg-
ning. Slaggen varierade i storlek från 0,03 till 
0,15 meter stora och 0,01–0,02 meter tjocka. 
Lagret	innehöll	även	enstaka	större	trögflutna	
slaggklumpar. Slagglagret låg ovanpå och mel-
lan stenarna i konstruktionen. 

3 Stenkonstruktionen bestod av 16 stenar som 
låg i rad samt på varandra. Konstruktionen var 
cirka 4 meter lång och i den södra delen fanns 
en möjlig vägg/hörn. Stenarna var 0,1–0,4 
meter stora och eldpåverkade/värmepåverkade, 
vissa var t.o.m. söndervittrade till sand medan 
andra endast var sotiga. 

4 Rostfärgat slagglager som innehöll kol, bränd 
lera	och	träflis.	Även	här	förekom	slagg	av	olika	
storlekar, dock något större, 0,05 till 0,2 meter 
stora	och	0,02–0,04	meter	tjocka.	De	flesta	ski-
viga,	dock	förekom	enstaka	större	trögflytande	
slaggklumpar. Slaggen såg inte ut att ha en oljig 
beläggning som i lager 2.

5 Brunt lager cirka 0,03–0,05 meter tjockt, som 
bestod av grus och små bitar slagg. Det skulle 
kunna vara ett äldre marklager eller vittrad 
malm	–	utrens	från	rost?

6 Rostfärgat lager som var 0,1 meter tjockt och 
innehöll grus, sten, silt och små bitar av slagg, 
cirka 0,03 meter stora.

7 Svart lager 0,09 meter tjockt med slagg cirka 
0,05–0,08 meter stora bitar, med kol och en-
staka	träflisor.	

8 Brunbeige slagglager med mycket skivig slagg 
som	var	ca	0,05–0,1	meter.	Mot	botten	fick	lag-
ret en mer rostfärgad färg sannolikt pga reak-
tion mot den underliggande fuktiga blåleran

9 Glaciallera naturligt avsatt lager 0,1 meter tjockt
10 Gråbrunt naturligt avsatt lager bestående av 

sand, 0,3 meter tjockt.

Figur 1. Profilritning A1, Sektion 3. Skala 1:50.

Figur 2. A2, stenansamling. Foto: Jimmy Axelsson 
Karlqvist
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numera rivna skolan. Anläggningen var cirka 
1,4 meter lång och 0,7 meter djup. Den hade 
rundad botten och innehöll slagg, kol, grus och 
fyra stenar som låg på varandra. Stenarna var 
cirka 0,1, 0,3, 0,2 och 0,14 meter stora. Slaggen 
var skivig och bitarna 0,05–0,1 meter stora och 
cirka 0,03 meter tjocka. 

Schakt 2

B1
Anläggningen var en stenkonstruktion som 
fanns inom bytomt/gårdstomt RAÄ 237:1. Kon-
struktionen var 0,6–0,95 meter djup och cirka 6 
meter lång. Fyllningen innehöll 0,1–0,4 meter 
stora stenar samt eldpåverkade tegelbrockor, 
skivig och trögfluten slagg samt enstaka kolbitar 
och träflisor. Ett mindre schakt hade grävts in 
på tomten väster om schaktet. Där kunde en 
fortsättningen på stenkonstruktion konstateras. 
Norra delen av konstruktionen var fylld med 
0,1–0,25 meter stora stenar och var 0,6 meter 
djup och 0,7 meter bred (figur 3). Den södra 
delen av konstruktionen var 0,5 meter djup 
och 0,6 meter bred och endast en 0,1 meter stor 
sten syntes.

B2
Anläggningen var en stenkonstruktion som 
låg inom bytomt/gårdstomt RAÄ 237:1. Kon-
struktionen innehöll 0,1–0,7 meter stora stenar, 
eldpåverkade tegelbrockor samt skivig och 
trögfluten slagg (figur 4). Djupet var cirka 2,15 
meter och bredden 3,4 meter Även två skärvor 
yngre rödgods, sannolikt 1800-tal, och en skärva 
flintgods samt enstaka kolbitar och träflisor före-
kom i fyllningen. Den skar stenkonstruktion B1.

D1
En rostanläggning i södra änden av schakt 2. 
Den syntes i östra schaktväggen och anlägg-
ningen såg ut att vara nedgrävd i ett äldre slagg-
lager. Nedgrävningskanterna till rostanlägg-
ningen syntes i norra samt östra schaktväggen. 
På 2,5–3 meter djup togs en förkolnad trästör 
in för datering Anläggningen dokumenterades 
endast översiktligt p.g.a. stor ras- och fallrisk 
(figur 5). 

D2
Kolanläggning med enbart kol. I norra delen 
av anläggningen fanns dock 6 stenar som var 
0,1–0,3 meter stora och vissa var söndervittrade 
till sand/grus. Anläggningen var 1 meter djup 
och 2,20 meter bred (figur 6).

I schaktet fanns en eller flera träkonstruktioner 
som utgjordes av nio synliga trästockar. Trä-
stockarna var i huvudsak stående, hade ungefär 
samma mått, och de flesta var i dåligt skick samt 
satt fast i schaktväggen.

TD1 
Stolpen var 0,65 meter lång och 0,17 meter tjock, 
i stolphålet fanns 2 stycken större slaggbitar (ca 
0,15 meter stora) och vid stolpens övre del fanns 
två stenar (ca 0,12 meter stora). Troligtvis har 
stolpen haft en sten/slaggskoning.

TD2 
Stolpen var 0,3 meter lång och 0,14 meter i 
diameter.

TD3 
Stolpen var 0,35 meter lång och 0,1 i diameter. 
Den verkar också ha haft en sten/slaggsko-
ning då en ca 0,12 meter stor sten fanns i botten/
sidan.

Figur 4. B2, stenkonstruktion. Foto:. Jimmy Axelsson 
Karlqvist

Figur 3. B1, stenkonstruktion. Foto: Jimmy Axelsson 
Karlqvist
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TD4
Stolpen var 0,5 meter lång och 0,1 meter i dia-
meter. Även denna trästock såg ut att ha haft 
en sten/slaggskoning, längs med stolpen fanns 
en 0,08 meter stor sten och i botten fanns större 
slaggbitar, 0,09–0,10 meter stora, som skulle 
kunna ha fungerat som skoning.

TD5 
Stolpen var 0,3 meter i diameter och 0,86 meter 
lång. Stolphålet hade en fyllning som bestod av 
slagg, kol och finkornig sand. Trästolpen togs 
upp och sågades itu för ett dendrokronologiskt 
prov (figur 7).

TD6
Stocken som låg i nordostlig riktning och var ca 
1 meter lång och 0,17 meter i diameter.

TD7
En stående stolpe mitt i schaktet. Den var 0,31 
meter lång och 0,13 meter i diameter och i 
mycket dåligt skick. 

TD8
En stående stolpe mitt i schaktet. Den var 0,15 
meter lång och 0,09 meter i diameter och i 
mycket dåligt skick.

TD9
Två liggande trästockar stack ut ca 0,2 meter från 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

N
S

Sektion 7

PD 1

2

3
4

5 6 7
8 9

10

11

12

13

14

15

16

1

1 Asfalt, 0,05–0,1 meter tjock.
2 Beige bärlager innehållande grus, sten och 

sand, 0,25–0,3 meter tjockt.
3	 Brun	humös	silt	med	mycket	rötter	och	träflis,	

(väg/markhorisont/	rest	från	sågverk?)	0,25	
meter tjockt.

4 Beige lerlager, 0,05–0,15 meter tjockt.
5 Svart kollager, 0,08–0,1 meter tjockt.
6 Ljusbrun sand, 0,03–0,05 meter tjockt.
7 Svart kollager, 0,05–0,07 meter tjockt.
8 Ljusbrun sand, 0,03–0,06 meter tjockt.
9 Mörkbrunt humös silt (markhorisont/svämlager) 

0,06–0,1 meter tjockt. 
10 Omrört lager med brun silt, beige lera, kol, 

svavelgul och faluröd fyllning och mindre bitar 
av slagg. I botten av lagret fanns en tunn grön 

Figur 5. Profil genom rostanläggning D1. Sektion 7. Skala 1:50.

horisont med kolbitar i, 0,05–0,07 meter tjockt.
11 Falurött lager med sandig textur, 0,1–0,9 meter 

tjockt.
12 Svavelgult lager med inslag av sand och grus, 

0,1–1,1 meter tjockt.
13 Kollager (med en stör utstickande), 0,1–0,12 

meter tjockt.
14 Slagglager med mest skivig slagg, 0,4–1,5 

meter tjockt.
15 Omrört recent material uppblandat med bär-

lager, sannolikt tillkommit vid nedläggning av 
alla ledningar. Några ledningar låg tvärs genom 
lagret (Ö–V riktning) och bakom dessa fanns 
fler	ledningar	i	N-S	riktning.	Lagret	var	0,7–1,7	
meter tjockt.

16 Slagglager

Figur 6. D2, kolanläggning. Foto: Jimmy Axelsson 
Karlqvist
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östra schaktväggen. De låg på varandra och var 
0,16 samt 0,19 meter i diameter.

D3 och D4
Anläggningarna tolkas vara två stycken rostan-
läggningar (figur 8). De låg strax intill varandra 
och var cirka 5 meter långa och 1,8–2,1 meter 
djupa.
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Figur 7. D2, trästolpe TD5. Foto: Jimmy Axelsson 
Karlqvist

Figur 8. D3 och D4, rostanläggning. Skala 1:60.

1 Asfalt, 0,1 meter tjock.
2 Ljusbrunt bärlager, 0,3 meter tjockt.
3 Brun grusig silt och sand med krossad slagg, 

0,08–0,2 meter tjockt.
4 Kollager med brungröna strimmor, 0,15–0,23 

meter tjockt.
5 Svart slagglager, 0,05–0,1 meter stora slaggbi-

tar blandat med grus, silt och sand, 0,1–1 meter 
tjockt. I norra delen brun färg men samma 
innehåll och textur.

6 Mörkare svavelgult lager, 0,02–0,10 meter 
tjockt.

7 Brunt till rostfärgat slagglager med större bitar 
slagg, 0,1–0,15 meter stora. Lagret var 0,1–0,7 
meter tjockt.

8 Falurött slagglager med nyanser av lila, gult 
och orange, i vissa partier var texturen sandig. 
Mot norr blev lagret mer mörkrött, och i toppen 
fanns stenar som eventuellt kan höra till överlig-
gande lager, 0,1–1,3 meter tjockt.

9 Svavelgult lager som mot botten av schaktet 
övergick till ett beige slagglager, 0,1–0,15 meter 
stora slaggbitar. Troligtvis har det svavelgula 
lagret	infiltrerat	den	beige	naturliga	leran,	
0,3–0,9 meter tjockt.

10	 Gråsvart	gyttja,	med	infiltrerat	och	urlakat	kol,	
0,12–0,2 meter tjockt.

11 Störningar, ledningar, höganäsrör, m.m
12 Ej framgrävt
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C2
Anläggningen var cirka 6,60 meter bred och 2,50 
meter djup. Anläggningen innehöll två ned-
grävningar varav den översta var den största. 
Den översta nedgrävningen skar den undre och 
bestod av tre skikt med små slaggbitar. Mellan 
slaggen fanns sotig silt blandat med lera. Den 
understa anläggningen innehöll lera blandat 
med ett urlakat falurött lager samt eldpåverkade 
stenar i norra delen. Mot botten blev lagret be-
tydligt mer urlakat. I söder vara anläggningen 
avgrävd av en ledning. Anläggningen var cirka 
3 meter bred och 0,20–1,0 meter djup (figur 10).

C3
I norra schaktväggen längs Kvarnbergsvägen 
framkom del av en rost (figur 11). Rosten var 
nedgrävd i ett sandigt lager med strimmor av 
kol och mullrik jord, L10. Därunder fanns natur-
lig silt. Tydligast syntes det rödbrända lagret av 
sandig lera, tunna slaggbitar och kol, dvs rostens 
vägg och botten, L7. I det lagret fanns också en 
strimma lilafärgad sandig lera. Under rostens 
botten fanns ett lager med tunna rosa slaggbitar, 
L9, och under det ett lager med större slaggbitar 

Schakt 3

C1
Kolanläggning som var 0,30 meter djup och 
3 meter bred. Den var enbart fylld med stora 
kolbitar 0,05–0,10 meter stora. Anläggningen ser 
ut att ha blivit nedgrävd i den naturliga leran. 
Troligtvis har den sedan blivit igenfylld av lager 
5 då anläggningen gått ur bruk alternativt att 
lager 5 hör ihop med anläggningens funktion 
(figur 9).
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Sektion 6
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KP 1

1 Brun mullrik sand, 0,35 meter tjockt.
2 Rostfärgat grus, eventuellt rostade malrester, 

0,02–0,03 meter tjockt.
3 Svart kolrikt grus, 0,02–0,03 meter tjockt.
4 Rostbrunt grus som 2 med rostad malm och 

svavelklumpar.
5	 Fett,	brun	sand,	troligen	förmultnat	trä,	recent?	

0,01–0,05 meter tjockt.
6	 Beige	lera	med	enstaka	slagg	i,	del	av	vägg?	

0,2–0,75 meter tjockt.
7 Rödbränd sandig lera med tunna slaggbitar och 

kol, 0,05–0,5 meter tjockt.
8 Lila sandigt, lerigt, 0,02–0,03 meter tjockt.
9 Rosa små tunna slaggbitar, 0,02–0,03 meter 

långa, ca 0,05 meter tjockt.
10 Större slagg och sten, konstruktionslager 0,1 

meter tjockt.
11 Sand med strimmor av kol och mullrik jord, ca 

0,3 meter tjockt.
12 Naturligt avsatt lerlager >0,6 meter tjockt.

1 Asfalt ,0,1 meter tjockt.
2 Gråbrunt bärlager innehållandes sand och grus, 

0,2–0,5 meter tjockt.
3	 Beige	fin	sand,	0,1–0,55	meter	tjockt.
4 Grått grus med sand, 0,1–0,4 meter tjockt.
5 Rostfärgat slagglager med silt, grus och 

0,05–0,10 meter stora slaggbitar, 0,1–0,3 meter 
tjockt.

6 Kollager med stora kolbitar, 0,05–0,10 meter 
stora, 0,1–0,4 meter tjockt. 

7	 Beige	fin	sand,	0,4–0,8	meter	tjockt.
8 Bränd lera, 0,03–0,1 meter tjockt.

Figur 9. Sektion 6. C1, kolanläggning. Skala 1:50.

Figur 11. Sektion 8, C3, del av rost. Skala 1:50.

Figur 10. C2, nedgrävningar. Foto: Jimmy Axelsson 
Karlqvist
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och sten, L10. Östra väggen var av i huvudsak 
beige lera, L6. På rostens botten fanns några 
tunna lager med svart och rostfärgat grus med 
rostad malm och svavelklumpar, L2–4. Rosten 
var igenfylld med brun sand. Ett tunt lager med 
träfibrer längs rostens vägg kan vara rötter, är 
annars svårförklarligt.

Cirka 1 meter av rosten återstod, sen skars 
den av av ett 0,9 meter brett modernt lednings-
schakt. Öster därom fanns äldre slagglager. 
Cirka 1 meter österut fanns resterna av en 
stenmur/-syll. Öster om stenarna var det schak-
tat djupt på senare tid. Stenarna var 0,4x0,2 
meter respektive 0,35x0,2 meter stora. De låg på 

varandra och den övre stenen låg förskjuten ca 
0,15 meter åt öster. Stenarna låg 0,7 meter under 
grästorven och mullhaltig jord.

Mellan stenarna och rörschaktet fanns ett 0,3 
meter tjockt lager med slaggkross, kol och brunt 
sandigt grus. Slagglagret låg på samma nivå 
som L7 på andra sidan rörschaktet. Det skulle 
eventuellt kunna vara en del av rosten, men det 
är mycket osäkert. Sandlagret, L11, djupnade 
mot ån och var 0,8 meter tjockt under stenarna. 

Det kolrika gruslagret i rosten daterades till 
595±33 BP (Ua-51496)
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Dendrokronologisk analys fr. utgrävn. i Sundborn Projekt 1576. 
 
 

 
Tvärsnitt av prov med mätområdet markerat i den utsågade sektorn 
 
 
Analys och rapport är utförd av Bertil Israels Boda Svärdsjö. 
 
Uppdragsgivare: Eva Carlsson, Dalarnas Museum 
 
Analys utförd:  September 2015 
 
Analysmetod: Ytbehandling med finkornigt slippapper, avbildade i skanner till digitala 

bilder, därefter uppmätning och statistisk korrelationsberäkning i dator med 
programvara från Cybis Elektronik & Data AB. 

 
Referenser: Master chronology för Dalarna SE007, Lunds universitet, 931-1888 

”Förstärkt” Swed305, Dalarna, Axelson/Israels, 1362-2005 
 Kungsberg PISY, Gästrikland J-O Språng, 1441-2005.        

Dendroanalys Bilaga 2
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Sammanfattning av resultat, trädet fällt omkr. år 1595  
 
Dendrokronologisk dateringen är ett statistiskt framräknat år, som anger när ett träd avverkades. 
Alltså ingen säker datering av ett objekt där trävirket ingår. Däremot att objektet inte kan vara 
äldre. 
 
Ett arkeologiska prov (ca 10 cm tjock trissa av rund stock) analyserades. Det var i relativt gott 
skick, och var redan torrt före mottagandet.  
 
Objektet rund stock 230-250 mm i diam.  ger en bra korrelation till år 1551 för ytterst konstaterade 
ring med Ttest=6,1 för 111 överlappande år. Omkr. 40-50 år splintveden saknas sannolikt. Trädet 
fälldes därmed troligen omkr. år 1595 ±10. 
 
Vid datering användes en statistisk metod efter en s.k. ”normalisering”, vilket innebär att man 
räknar ut hur stor andel av tillväxten under två på varandra följande år faller på det senaste året. 
Metoden med normalisering av ringbredderna ger en tydligare och säkrare bild. 
Matematiska detaljer vid beräkning av korrelationskoefficienten:  
X och Y är parvisa kurvvärden, ett X och ett Y för varje år vid en viss (oftast dålig) passning.  
 
Korrelationskoefficienten uttrycks som  r =  E( (X-m1)*(Y-m2)) / (s1 * s2 )  
Där m1, m2 är medelvärdet, och s1, s2 standardavvikelsen  för de båda kurvornas värden, 
X resp. Y. 
 
TTest är ett mått som förutom korrelationskoefficienten ( r ) tar hänsyn till antalet överlappande 
år ( n ). En större överlappning ger ett högre värde, och beräknas enl.: 
TTest = r * Sqr ( n-2) / Sqr( 1-r²) 
 

Analys 
 
Provets cirkelyta delades så att en sektor med ca 90 graders vinkel skapades. Sektorn valdes så att 
maximalt tillgängliga årsringar bildade ena kanten. (Se bilden nedan), Denna kant slipas direkt utan 
förberedande ytterligare torkning.  
Efter ring 68 fanns en ett områden med täta ringar. Så täta att ringar sannolikt fanns dolda.  
De första 68 ringarna gav god korrelation till år 1551. Resterande del passade dock dåligt till detta 
årtal. Genom att lägga till 3 ringar blev passning på båda sidor mycket god till referenskurvan.  
 

 

Hela mätområdet med en markant förtätning här         

 

 
Kurvdiagram där insatta extra ringa finns vid röda kurvans dipp, (normaliserade värden). 
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Utsågad sektor                            Mätområdet, detalj av förtätning 
 
 
Sammanställningarna nedan är hämtad ur analysprogrammet med bl.a. korrelationsvärden för bästa 
och näst bästa årtal. Överst till ett bredare urval av referenser där årtalet 1551 utmärker sig. Det 
bekräftar samtidigt proveniensen. Nedre sammanställningen visar en korrelation till medelkurvan 
av de tre lämpligaste referenserna med TTest-värdet = 6,1, dvs. en säker datering till 1551. 
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Diagrammet ovan visar korrelationen, Ttest-värdet, för provet jämfört med referensernas 
medelkurva för alla årtal utefter en tidsaxel. (värden större än 1,5) 
 
Antalet ringar splintved är ca 20 av totalt uppmätta 111 st. In mot märgstrålen saknas ca. 10-20 
årsringar. Sannolikt fattas 40-50 årsringar av splintveden. Antalet saknade ringa bedöms 
erfarenhetsmässigt utifrån statistiska underlag på växande träd av olika åldrar. Trädets ålder kan då 
uppskattas till ca 165 år. Trädet avstannade drastiskt i tillväxt åren runt 1480. I övrigt en normal 
tillväxt. 
 
Trädet fälldes därför enl. ovan ca 1595 ± 10. 
 
 

Mätdata i TSAP/Heidelbergformat. 
 
HEADER: 
KeyCode=MusSundb 
Length=115 
DateEnd=1551 
markant förtätning ring 65-70, 3 ringad dolda 
DATA:Tree 
   165   199   218   177   157   117   103   113   152   120 
    77    66    55    59    66    70    72    80    59    54 
    63    64    52    89    80    91    71    49    42    37 
    59    78    80    70    64    77    62    68    63    55 
    64    40    16     0     0     0    13    19    12    24 
    29    35    33    45    78    77    96    79    76    59 
    92    83    68    85    89    96   103    59    88    90 
   134   111   127    94    71    85   105    80    84    88 
    95   102   109    95    83    79    53    74   104   113 
    71    41    52    68    62    62    66    65    71    80 
    86    60    62    48    55    54    72    65    40    60 
    69    81    45    31    35     0     0     0     0     0 
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Dendrokronologisk analys från schaktningsövervakningen i Sundborn 
Projekt A1576 

 
 
Analys: Thomas Bartholin, Scandinavian Dendro Dating. 
 
Uppdragsgivare: Jimmy Axelsson Karlqvist, Dalarnas Museum 
 
Analys utförd: juli 2015 
 
Schakt: 2 
 
Lager: 12 
 
Anläggning: D1  
 
Prov: 2 
 
Sammanfattning av resultat, trädet fällt omkr. år 1500 
 
1 stammeskive af Pinus silvestris, tall, diameter ca. 6 cm.  
Dendroprov 02833390, 66 årringe, heraf i splint 7? Yderste årring kan antagelig dateres til 
1456, med forbehold, idet det drejer sig om kun 1 prov med få årringe. 
Fäldningstidpunktet, med korrektion for manglende splint, er omkring år 1500. 
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Nr	 Klassifikation	 Sakord	 Material	 Antal	 Frag.	 Vikt	g.	 Anl	nr	 Sektion	 Lager
1 Kärl Skål Yngre rödgods 1 1 33,1 TD5  
2 Kärl Fat Yngre rödgods 1 1 17,7 TD5  
3 Kärl Kärl Yngre rödgods 1 1 6,3 TD5  
4 Kärl Kärl Yngre rödgods 1 1 1,8 TD5  
5 Kärl Kärl Yngre rödgods 1 1 6 D1  7
6 Kärl Skål Yngre rödgods 1 1 6  Sektion 9 3
7 Kärl Skål Yngre rödgods 1 2 19,5 B2  
8 Kärl Kärl Flintgods 1 1 0,3 B2  
9	 Piprökning	 Pipa	 Piplera	 1	 1	 3,7	 	 Sektion	9	 4
10	 Piprökning	 Pipa	 Piplera	 1	 1	 1,6	 	 Sektion	9	 4
11 Hovslageri Hästsko Järn 1 1 16  Sektion 5 5
12 Hushållsavfall Ben Slaktavfall 1 1 51,8  Sektion 2 9
13 Textil Tyg Ull 1 1 1,1 C2
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Dalarnas museum
Postadress
Box 22, 791 21 Falun
Besöksadress
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Tel 023-666 55 00
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