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Inledning
Schaktningen för anslutning till kommunalt vatten och avlopp inom fast-
igheterna Sundborn 8:1 och 9:1 i Överbacka utanför Danholn berörde forn-
lämningen Sundborn 78:1, vilken består av en hyttlämning (figur 1). Läns-
styrelsen Dalarna beslutade därför om arkeologisk undersökning i form av 
schaktningsövervakning, dnr 431-4675-2016. 

Undersökningen utfördes av en arkeolog från Dalarnas museum under 
fem dagar i september månad 2016.

Kunskapsläge 
Fornlämning 78:1 består av ett hyttområde (FMIS), beläget i Överbacka strax 
intill Ljusbrunnsbäcken norr om Danholn i Sundborns socken. De aktuella 
fastigheterna ligger i en tilltagande sluttning åt söder och sydväst ned mot 

Danholn

Stora
Risholn

Överbacka

0 200 400100 Meter

±

Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan med fornlämningsområdet markerat i rött och det aktuella 
undersökningsområdet inringat i blått. Skala 1:10 000.
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Ljusbrunnsbäcken. Bäckravinen har delvis skotts med en kallmur av stora 
stenblock. Intill undersökningsområdet ligger en ekonomibyggnad och ett 
bostadshus, vilka uppförts på en terrassering i sluttningen.

Hyttområdet är enligt FMIS 200x100 meter stort, bestående av tre slaggvarp 
med kopparslagg, varav ett finns inom de aktuella fastigheterna direkt väster 
om Överbackavägen. Den del av varpet som syns ovan jord är ca 24x16 meter 
stort (NÖ-SV/NV-SÖ) och ligger som en tydligt avplanad platå, omkring 10 
meter norr om bostadshuset och ca 5 meter öster om ekonomibyggnaden, på 
nordvästra sidan av infarten (figur 2, se också omslagsbild). 

Ingen uppgift finns om när hyttdriften ska ha startat på platsen. Troligen 
hör den till de bergsmansgårdar med tillhörande hyttor som växte fram i 
landskapet runt Falu gruva under senmedeltiden, från mitten av 1300-talet 
och framåt (Olsson 2010:24). Namnet på hyttan kommer från det äldre gårds-
namnet Superbacka eller Suparebacken som ska ha använts för platsen ända in på 
1900-talet (SOFI). Gårdsnamnet finns nämnt i skrift från år 1539 med en Olof 
Pjesk som ägare, lydande under fogdegården Risholn (Forslund 1931:162). 

På 1640 års karta ”Tabula Geographica” (U5) finns hyttan vid ”Suupare-

Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan med schaktets placering gentemot byggnader, väg och slaggvarp. 
Även undersökningen från 2015 är markerad. Skala 1:600.
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backen” markerad. Enligt en förteckning över gångbara kopparhyttor från 
samma år (Lindroth 1955:142) hade hyttan då, två delägare och var igång 
endast under vår och höst (se även Forslund 1931:161-162). En ugn och tre 
rosthus drevs av två smältare, inga uppgifter finns angående rostvändare. 

Ett tiotal år senare verkar ytterligare en hytta ha tillkommit eftersom går-
den tillika två hyttor invid Ljusbrunnsbäcken finns med på 1655 års karta 
(U22-1:2) över Stora Kopparberg med intilliggande socknar (figur 3). I Jakob 
Ingelssons (1913:25) berättelse om Stora Kopparberget år 1716, omtalas också 
två hyttor invid bäcken. Vid den tidpunkten var de övergivna vilket även 
nämns i Abraham Hülphers senare reseskildring genom Dalarna från 1757. 

En arkeologisk dokumentation gjordes 2015 efter en schaktning på motsatta 
sidan av bäcken och vägen, varvid slagglager och en möjlig kallrost framkom 
(DM proj.1593). Eventuellt hör dessa lämningar till den andra hyttan.

Enligt uppgift från boende på platsen finns även resterna av en vattenhjuls-
konstruktion invid bäcken, eventuellt efter Superbacka kvarn som låg där på 
1800-talet. Vid bron över bäcken ska också ett gjuteri och mekanisk verkstad ha 
uppförts 1890. Den brann senare ned och ersattes med en reparationsverkstad 
som var i bruk långt in på 1900-talet (Forslund 1931:163). 

Figur 3. Utsnitt av 1655 års karta över Stora Kopparberg med intilliggande socknar (LMV 
U22-1:2), gårdsnamn och hyttor är märkta i ljusblått.
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Syfte
Syftet med undersökningen var att undersöka, analysera och dokumentera 
de lämningar efter hyttverksamheten som framkom i VA-schakten.

Metod och utförande
Schaktet grävdes med maskin utrustad med planskopa. Grävningen stan-
nades upp för dokumentation då kulturlager eller anläggningar framkom. 
Väggar och botten i schaktet rensades för hand. Schakt och anläggningar 
mättes in med RTK. Schakt, konstruktioner och kulturlager fotograferades 
med digitalkamera samt dokumenterades skriftligt. Två kolprover togs ur 
två anläggningar för 14C-datering.

Resultat

Schaktet
Schaktet var mellan 3,2 och 4,4 meter brett och drogs från Överbackavägen ca 
49 meter åt sydväst där schaktet svängde 90 grader och fortsatte ytterligare 
10 meter åt sydöst. Efter omkring 22 meter från nordöst grävdes en 10 meter 
lång och ca 1,6 till 3,4 meter bred avstickare åt syd-sydöst, mot den befintliga 

0 2010 Meter
Teckenförklaring
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Modern fyllning

±
Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Figur 4. Schaktet uppdelat i sektioner, recenta störningar med modernt fyllnadsmaterial är märkta med 
gult. Skala 1:400.
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vattenbrunnen. För att göra beskrivningen av schaktet överskådlig har det i 
rapporten delats upp i tre sektioner, numrerade efter den ordning de grävdes 
(figur 4). 

Längst i nordöst fanns en nedgrävning för VA, med en fyllning av grus och 
sand ned till naturlig mark. Efter ca 29 meter åt sydväst fanns en tvärgående, 
1,35 meter bred och 1,12 meter djup nedgrävning ned till naturlig mark fylld 
med modernt material av mestadels sand och tegelsten. Området däremellan 
benämns i rapporten sektion 1. Söder om nedgrävningen sluttade marken 
kraftigt åt sydväst och efter ca 11,5 meter fanns endast moderna utfyllnader i 
schaktet. Fyllnaden bestod av sand, tegel och metallskrot ned till ett djup av 
ca 1,8 meter och fortsatte nedåt. Området däremellan benämns sektion 2 och 
schaktet mot brunnen benämns som sektion 3.

Sektion 1 
Sektion 1 gick genom den sydöstra kanten av slaggvarpsplatån i den norra 
delen av undersökningsområdet. I toppen av slagglagret fanns tegelstenar 
och skrot från sentida verksamheter, bland annat en slipsten. Sektionen var 
3–4 meter bred och grävdes till ett djup av mellan 1,25 och 1,9 meter (figur 5).

Figur 5. Sektion 1 från nordöst. Foto: David Fahlberg.
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Överst i schaktets nordöstra del låg i den sydöstra kanten ett ca 0,05–0,35 
meter tjockt lager av sandblandad jord med grästorv och mossa överst. I övrigt 
låg slaggen synlig i markytan mot slaggvarpsplatån åt nordväst. Slagglagret 
var mellan 0,3–0,9 meter tjockt och utgjorde fyllningen i slaggvarpet. Troli-
gen har slaggen påförts i omgångar över en längre tid men detta syntes inte 
i schaktväggarnas profil. Toppen på slagglagret var plant och har troligen 
banats av och rörts om i sen tid. Ca 6,5 meter från den nordöstra änden av 
schaktet fanns vad som tolkas 
som en kallrostanläggning (A1) 
nedgrävd i slagglagret (figur 6 
och 11). 

Under slaggen fanns i hela 
sektionen ett ca 0,05–0,25 meter 
tjockt gråbrunt sandigt jordla-
ger med inslag av träkol. Där-
efter kom ett ca 0,02–0,05 meter 
tjockt, homogent finfördelat 
kollager. I botten av schaktet 
fanns en naturligt förekom-
mande beige och rostfärgad 
lerig moränsand. Den naturliga 
bottentopografin var ojämn, 
bitvis med stora uppstickande 
moränblock omkring 0,5–1,6 
meter i diameter, samt en berg-
häll som gick i dagen. Naturlig 
mark låg längst i nordöst 129,5 
m.ö.h. och i sydväst 128,4 m.ö.h. 

Sektion 2
Sektion 2 låg i en slänt strax 
nordväst om boningshuset. 
Från den recenta nedgrävning-
en i nordöst sluttade topografin 

Figur 6. Rostanläggning A1 i profil från nordväst. Foto: David Fahlberg.

Figur 7. Sektion 2 från nordöst. Längst i sydväst syns 
moderna fyllnadsmassor och en avloppstank. Foto: David 
Fahlberg.
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mot en terrassering ett tiotal 
meter längre åt sydväst (figur 
7). Från toppen av slänten till 
4,5 meter längre åt sydväst var 
höjdskillnaden omkring 1,66 
meter. 

Även stratigrafin sluttade 
på samma sätt. Överst fanns ett 
lager av sandblandad gråbrun 
matjord med inslag av slagg 
och moderna material som plåt 
och plast. Därefter kom ett 0,1 
meter tjockt lager av träflis och 
träkol med lite slagg. Under 
detta fanns ett utfyllnadsla-
ger av slagg, troligen samma 
som i slaggvarpet. Slaggen var 
krossad i toppen av lagret och 
därunder i större stycken, ca 
0,2 meter i diameter. Lagret var 
ca 1,7 meter tjockt i toppen av 
slänten. Det låg på den natur-
liga marken bestående av en 
beige lerig moränsand. Längre 
åt sydväst nåddes aldrig botten 
av slagglagret, men uppmättes 
som mest till 1,8 meter. Slagg-
lagret stack under de moderna 
utfyllningarna längst i sydväst. 

Omkring 3,5 meter från 
nordöst framkom resterna av 
ett eldpåverkat stående träd 
som överlagrats och omgärdats 
av slaggutfyllnaden. Trädet var krokigt men kunde följas ned till ett djup av 
1,8 meter och fortsatte längre ned. Naturligt förekommande mark nåddes på 
ca 1,7 meters djup, 127,23 m.ö.h, omkring 3 meter från änden av sektionen, 
en höjdskillnad på 1,17 meter jämfört med sektion 1, omkring 4,5 meter åt 
nordöst (figur 8). 

Sektion 3 
Sektion 3 sträckte sig åt sydöst från den södra delen av sektion 1, över in-
fartsvägen och fram till brunnen vid boningshuset åt sydöst (figur 9). Bred-
vid infartsvägen låg schaktet i en svag sluttning åt sydöst. Troligtvis har de 
översta lagren i den nordvästra delen banats av vid anläggandet av infarten 
till fastigheten. 

Stratigrafin följde sluttningen åt sydöst. Överst fanns 0,15–0,2 meter tjockt 
lager med matjord och lera och en del slagg infiltrerat med rötter. Därefter 
fanns ett 0,05–0,12 meter tjockt, rostfärgat lager av sand och lera samt en del 
krossad malm och slagg. Under rostsanden i den sydöstra delen av sektio-
nen låg ett mörkgrått lager av sand med träflis och träkol, 0,04 meter tjockt. 
Därunder kom ett 0,03–0,08 meter tjockt, homogent gråbrunt slagglager med 
mycket sand. 

Under detta låg ett 0,05 meter tjockt homogent kol- och träflislager med 

Figur 8. Naturlig mark under slaggutfyllnaderna i övre 
delen av slänten i sektion 2, från sydöst. Foto: David 
Fahlberg.
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inslag av djurhår. Längst i syd-
öst stack resterna av två stockar, 
ca 0,07 meter i diameter ut ur 
den sydvästra schaktväggen. 
Stockarna hade ruckats ur sitt 
ursprungliga läge och den stra-
tigrafiska positionen var därför 
osäker, de låg i kollagret men 
tillhörde eventuellt det under-
liggande lagret. Stockarna var 
alltför söndriga för att kunna 
användas för dendrodatering 
(figur 10). 

Därunder kom ett 0,15–0,5 
meter tjockt lager av slagg och 
skörbränd krossad sten med 
sand och träkol och under detta 
ett 0,15 meter tjockt lager av 
träkol som tunnade ut åt sydöst. 
Under kollagret tog en 0,6 meter 
tjock slaggutfyllnad vid. Den 
låg över hela sektionen och sam-
manföll med slaggutfyllnaden 
från sektion 1. Ca 4 meter från 
den sydöstra schaktkanten och 
vidare åt nordväst blev lagret 
tjockare, ca 1,4 meter tjockt och 
låg direkt under det rostfärgade 
sandlagret i toppen av schaktet. 
I den nordvästra änden av sek-

Figur 9. Sektion 3 från norr med rosten A2 till höger. Foto David Fahlberg.

Figur 10. Den sydvästra schaktväggen i sektion 3 med 
utstickande, söndertrasade trästockar, från nordöst. Foto: 
David Fahlberg.



13Arkeologisk schaktningsövervakning – Överbacka

tionen syntes en 0,37 meter djup svacka i slaggen med en fyllning av rödfärgad 
sand och ett underliggande lager av svavelfärgad lera som tolkas som resterna 
efter ytterligare en rostanläggning (A2). 

Under slaggen låg därefter ett 0,1–0,2 meter tjockt lager av svavelgul lera 
med röda skikt samt inslag av träkol och slagg. Därefter kom ett 0,2–0,3 meter 
tjockt lager av rostgods, slagg och vit lera. Längst i sydöst fanns underst ett 
homogent slagglager som fortsatte nedåt och i nordväst den naturliga mo-
ränmarken. Naturlig mark nåddes endast de första 2 metrarna från schaktets 
nordvästra ände och låg 128,5 m.ö.h.

Anläggningar 
Vid schaktningen framkom vad som tolkas som delar av två kallrostanlägg-
ningar för kopparframställning (figur 11). Ett flertal liknande anläggningar 
har framkommit vid arkeologiska utgrävningar i närheten av Falu gruva. 
De har daterats från medeltid till tidigmodern tid (DM proj. 1337; Willim 
m.fl. 2005; Willim 2013). Liknande anläggningar var också i bruk ända in på 
1900-talet, vilka kan beskådas i dagen i den så kallade Rostbacken strax norr 
om Falu gruva.

Kallrostningen företogs i omkring 5 meter långa och 2–3 meter breda, häst-
skoformade bås utan överbyggnad. Båsen var ofta stenskodda och inbyggda 
i ett slaggvarp eller en naturlig slänt. Kallrostningen renade kopparmalmen 
genom en oxidationsprocess där svavel och andra föroreningar drevs ut genom 
eldning under uppåt 8 veckor (Olsson 2010: 81f).

0 63 Meter
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Modern fyllning
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A2
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Figur 11. Översikt över sektion 1 och 3 med rostanläggningarna A1 och A2. Skala 1:200
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A1, Kallrost, sektion 1
Rostanläggningen framträdde i plan som ett sandigt falurött område med 
svavelfärgade gula partier (figur 12) som började omkring 4,5 meter från den 
nordöstra änden av sektionen. Anläggningen var 3 -5 meter bred i nordöst syd-
västlig riktning, nedgrävd i slagglagret. Den omgärdades av en konstruktion 
av stora stenblock i nordöst och sydväst, både naturligt förekommande och på-
förda, samt en uppstickande berghäll i nordväst. Berghällen var eldpåverkad 

1

2

2

3

45 5

6

77

8
8

10

9

0 1 2 3 4 5

+ 128,00

+ 129,00

+ 130,00

m.ö.h.

Ö VA1

 PK1

Figur 12. Toppen av rostanläggning A1, mellan berghäll och stora stenblock från sydöst. Foto: David 
Fahlberg.

Figur 13. Rostanläggning A1 i sektion 1 i profil. Skala 1:40.

Lagerbeskrivning profil.
1. Sandblandad jord med grästorv och 

mossa överst.
2. Mörkbrun slagg med sand och jord.
3. Sandblandad slagg.
4. Rödfärgad sand och lera med rostgods 

och träkol (kolprov 1). 
5. Vit sand.

6. Kol- och sotlager.
7. Rostrött sandlager med enstaka sten 

och grus.
8. Falurött slagglager med enstaka malm 

och sand.
9. Svart kulturlager med sot och kol.
10. Naturligt förekommande morän.
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och sprucken. I anläggningen syntes i profil en ca 1,1 meter bred nedgrävning 
med finkornig vit sand i kanterna (figur 13). I botten av nedgrävningen fanns 
ett ca 0,03 meter tjockt lager av träkol. Ovan det fanns ett 0,4 meter tjockt lager 
av falurött rostgods, söndersmulat och i mindre stycken, blandat med träkol 
och litet slagg. Ett kolprov (PK 1) för 14C-analys togs i lagret. Rostanläggningen 
överlagrades av ett ca 0,05 meter tjockt lager av sandblandad slagg.

A2, Kallrost, sektion 3
Anläggningen tolkas som botten på ytterligare en kallrostanläggning. Längst 
åt nordväst i sektion 3 stack ett större moränblock, ca 1 meter i diameter, upp 
ur slaggfyllnaden i den sydvästra schaktväggen (figur 14). Sydöst om denna 
fanns en 0,37 meter djup och 1,25 meter bred svacka i slaggen, tolkat som en 
rost. Även sydöst om svackan fanns underliggande stenar. 

Underst i rosten fanns ett 0,1 meter tjockt lager av svavelfärgad lera med 
kolrester och aska. Ovan detta fanns ett 0,21 meter tjockt lager av rostfärgad 
sand med slagg, träkol och skörbränd, pulveriserad kvarts. Ett kolprov (PK 2) 
för 14C-analys togs i lagret. Överst fanns en tunn lins av finfördelat träkol. 

Datering
Två kolprover togs för 14C-datering av rostanläggningarna A1 och A2. För 
att undvika prover med hög egenålder gjordes först en vedartsanalys av kol-
proverna vid vilken lämpligt material valdes ut (figur 15). Analysen utfördes 
av Thomas Bartholin, Scandinavian Dendro Dating. Den efterföljande 14C-
analysen utfördes på Ångströmslaboratoriet, Uppsala universitet. Resultatet 
av analysen gav en trolig medeltida datering för rost A2. Rost A1 daterades 
till intervallet slutet av 1600- fram till 1800-talet (figur 16 och 17). 

Figur 14. Rostanläggning A2 i sektion 3 från nordöst. Foto: David Fahlberg

Prov nr. Kontext Tall Gran Björk Till 14C-analys
PK 1 A1 x   ≤ 4 år.
PK 2 A2 x   ≤ 2 år.
Figur 15. Vedartsanalys av kol i rostanläggningarna
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Slutsatser och utvärdering
Den 14C-datering som gjordes av kol ur rostanläggningen A1 gav ett ålders-
spann som sträcker sig från 1671 och ända fram i modern tid vilket i sig inte 
ger någon klar indikering av anläggningens ålder. Eventuellt har rosten 
återanvänts flera gånger. Eftersom provet inte togs i det äldsta lagret i an-
läggningen daterades endast den sista brukningen av rosten. Uppförandet 
av anläggningen kan ha en betydligt äldre datering.  

Om man ser till de skriftliga källorna och kartmaterialet, så bör hyttan ha 
varit i drift 1640 då den senast uppgavs vara gångbar, eller eventuellt efter 
1655 om man tar utmärkningen av hyttan på kartan som garant för att den 
var i gång. Driften bör däremot ha upphört innan år 1716 då hyttan första 
gången benämns som öde. Sammantaget talar detta för att hyttan blåsts ner 
och rostanläggningen A1 gått ur bruk någon gång mellan år 1671 och 1716, 
mest troligt i slutet av 1600-talet.  

Den andra rostanläggningen A2, fick en betydligt äldre datering och har 
troligtvis varit igång under andra halvan av 1400-talet eller tidigt 1500-tal. 
Det betyder att det äldsta belägget för hyttan på platsen flyttas från mitten 
av 1600-talet till senmedeltid. Vilket också troligen gör rostanläggningen och 
hyttan äldre än det äldsta kända historiska belägget för gården ”Superbacka” 
från år 1539.

Slaggvarpet verkar gradvis ha jämnat ut en relativt brant sluttning söderut 
mot bäckravinen. Bland annat har mer än 1,8 meter av ett stående träd täckts 
av slaggen i backkrönet intill huset. Det gick inte att avgöra om slaggen hade 
påförts i omgångar över en längre tid eller som resultat av en eller få hän-
delser, nära i tid. Troligtvis har dock varphögen vuxit successivt under tiden 
hyttan varit i bruk. 

I den sydöstra sluttningen fanns tydliga horisonter med rena kollager, 
vilket tyder på att hyttavfallet från början kontinuerligt stjälpts ut i slänten 
vilket troligen resulterat i ökade verksamhetsytor. Stockar hade också lagts 
ut, troligtvis för att förhindra att varpet skulle kalva ut. Troligen har varpets 
tidigare utsträckning varit större än vad som nu är synligt, men har planats 

Figur 17. Kalibrerade värden. Kalibreringen är gjord i OxCal 4.2.

Figur 16. Resultat från 14C-analysen. Kalibreringen är gjord i OxCal 4.2 med kalibreringskurvan 
IntCal13 (Bronk Ramsey 2009).

Prov nr. Kontext 14C BP Kalibrerat 1 σ analysnummer
PK 1 A1, L4 137±27 1671 (41.3%) 1779 e.Kr. Ua-55421
   1798 (38.7%) 1892 e.Kr.
   1908 (15.4%) 1943 e.Kr.
PK 2 A2 377±27 1446 (61.8%) 1524 e.Kr. Ua-55242
   1558 (33.6%) 1632 e.Kr.
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av i senare tid vilket skapat en platå där bland annat bostadshuset står. Därtill 
har mycket av slänten mot bäckravinen söder om bostadshuset fyllts ut med 
modernt material som täcker delar av varpet.  

Dalarnas museum bedömer att inga ytterligare arkeologiska åtgärder 
är nödvändiga i det aktuella ärendet, men att även framtida markarbeten i 
området bör följas av arkeologisk expertis. Eventuellt skulle starten för verk-
samheten på platsen kunna dateras. Det är högst troligt att ytterligare spår 
och anläggningar efter hyttverksamheten finns under markytan utanför de 
aktuella schaktbegränsningarna. 

Sammanfattning
Vid schaktning för VA-ledning inom fastigheterna Sundborn 8:1 och 9:1 inom 
fornlämning 78:1 i Sundborns socken har Dalarnas museum utfört en arkeolo-
gisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arbetet utfördes under 
fem dagar i september månad 2016. 

Totalt grävdes ett ca 70 meter långt och omkring 3,2– 4,4 meter brett schakt. 
Schaktet gick från Överbackavägen åt sydväst med två avstickare åt sydöst. 
I stora delar av schaktet fanns ett mäktigt slagglager tillhörande ett delvis 
bortschaktat slaggvarp. I övrigt hade stora områden av fastigheten, främst 
nedåt slänten söderut, fyllts ut med modernt material och sand.

På två ställen framkom vad som tolkades som kallrostar för kopparmalm. 
Den ena kunde dateras till troligen slutet av 1600-talet och den andra till andra 
halvan av 1400-talet eller tidigt 1500-tal. Detta visar att hyttverksamheten på 
platsen, som tidigare bara kunde beläggas historiskt till mitten av 1600-talet, 
med största sannolikhet har funnits från senmedeltid och upphört i slutet av 
1600-talet. 

För det aktuella arbetsföretaget förordas inga ytterligare arkeologiska åt-
gärder men Dalarnas museum rekommenderar att även framtida markarbeten 
följas arkeologiskt.
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Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer: 431-4675-2016
Socken: Sundborn
Fornlämning, raä nr: 78:1
Fastighet: Sundborn 8:1 & 9:1
Koordinater, SV: N 6720987
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Höjd (RH 2000): 126-131 möh
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 universitet
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