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Förundersökningsområdet låg strax utanför Borlänge, söder om Falun, se figur 2.

Förundersökningen berörde lämningar från vikingatid och tidig medeltid. Illustration: Maria Tjärnström.
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Sammanfattning
Dalarnas museum utförde under våren och sommaren 2021 en arkeologisk 
förundersökning inom fastigheterna Bro 5:19 och 6:4 i Stora Tuna, Borlänge 
kommun. Området är en del av den äldsta bebyggelsen centralt i Stora Tuna 
socknen, strax norr om där den gamla landsvägen passerade över Tunaån, 
nära kyrkan. Förundersökningen kompletterar en äldre förundersökning som 
gjordes på 1980-talet.

Sammanlagt grävdes 42 schakt i åkermarken för att avgränsa eventuella 
fornlämningar och avgöra om äldre lämningar som framkom vid den tidigare 
undersökningen fanns kvar. 

I ett område framkom en koncentration av boplatsrelaterade lämningar 
som daterades till slutet av vikingatid och tidig medeltid. Bland annat fanns 
större och mindre stolphål och nedgrävningar, en kokgrop m.m. Längre sö-
derut fanns även lämningar från järnframställning, så kallat blästbruk, som 
eventuellt hör samman med boplatsen. De nämnda lämningarna bör ingå i 
en slutundersökning. Det har också inneburit att registreringarna i KMR jus-
terats. Boplatsområde L1999:1523 bedöms som fornlämning, avgränsningen 

Figur 1. Undersökningsområdet från norr, GC-vägen skär från nordöst rakt igenom området och delar 
det i två. Foto: David Fahlberg.
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för boplats L1999:1397 justeras, blästbrukslämning L1999:1385 utgår medan 
en ny blästbrukslämning L2022:3762 registreras.

I övrigt fanns även lämningar som på grund av sin utbredning eller bevaran-
degrad undersöktes i sin helhet inom förundersökningen. En ensamliggande 
kokgrop fanns norr om boplatslämningarna, vilken daterades till vikingatid. 
Ytterligare blästbrukslämningar i form av fragmentariska ugnsrester fanns 
längre norrut i undersökningsområdets nordvästra del.

Inga spår fanns av lämningarna från den tidigare förundersökningen vilket 
antagligen beror på ett allt intensivare jordbruk under tiden därefter. Men 
troligen hänger vissa av de lämningar som då framkom samman med de nu 
undersökta blästbrukslämningarna i den nordvästra delen.  

Inledning
I enlighet med länsstyrelsens beslut, dnr 431-6234-2021, har Dalarnas museum 
genomfört en arkeologisk förundersökning inom fastigheterna Bro 5:19 och 
Bro 6:4, Stora Tuna socken (figur 2-3). Undersökningen gjordes i samband med 
Borlänge kommuns detaljplan av området inför bostadsbyggnation. 

Förundersökningen ägde rum i två etapper under juni och augusti månader 
2021. Undersökningsområdet (UO) var 68 778 m2 stort, fördelat på två områden 
skilda av en väg i NÖ-SV riktning. UO innefattade delar av blästbruksläm-
ning L1999:1385, boplatsområde L1999:1523 och boplats L1999:1397, vilka 
registrerats vid en inventering på 1980-talet (KMR, Kulturmiljöregistret) och 
i samband med en tidigare förundersökning 1989 (Grälls & Bergold 1989). 
Den aktuella förundersökningen kompletterar den äldre.

Stora Tuna
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BORLÄNGE

Dalälven

0 1 20,5
Kilometer

±

Figur 2. Utdrag ur terrängkartan, undersökningsområdet är beläget inom den blå cirkeln. Skala 1: 50 000.
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Kunskapsläge 
Tunabygden är förhållandevis rik på fornlämningar varav många idag ligger 
dolda under plogdjup i åkermarken (figur 3). Kända fornlämningar finns från 
äldsta stenålder till nyare tid och består av allt från boplatser och gårdar till 
gravhögar och blästplatser samt hyttlämningar. 

De lättbrukade sedimentjordarna gör Tunaslätten till en av Dalarnas vikti-
gaste jordbruksbygder i senare tid, men även längre tillbaka. I pollendiagram 
från Svärdsjösjön syns att landskapet öppnades upp under yngre bronsålder, 
för omkring 3 000 år sedan. Detta antyder att det förekom kreatursbete under 
denna period men det är först under järnåldern och tiden efter vår tideräk-
nings början som människans påverkan på landskapet intensifieras (Mogren 
& Svensson 1988).

Stora Tuna tycks ha etablerats som bygd under tidig vendeltid (cirka 550-
800 e.Kr.) även om äldre indikationer förekommer. Gårdar med tillhörande 
gravfält och ofta järnframställningsplatser orienterade sig i huvudsak till om-

Figur 3. Utdrag ur fastighetskartan med lämningar från KMR. Fornlämning markerad  med rött, övrig 
kulturhistorisk lämning med lila, undersökningsområdet med blått. Skala 1:15 000.
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rådena kring Dalälven och Badelundaåsen. Ekonomin vid denna tid var främst 
baserad på djurhållning, små välgödslade odlingar och järnframställning. 

Den vanligaste fornlämningskategorin är just slaggförekomster från järn-
framställning, så kallat blästbruk, som pågått i stor utsträckning i området 
åtminstone fram till slutet av järnåldern. Metallhanteringen var sannolikt 
en av anledningarna till att socknen, när den senare omnämns i medeltida 
skriftliga källor, hade utkristalliserats till ett maktcentrum och en relativt 
tätbefolkad bygd.

Många av den sena järnålderns kulturella uttryck var i bruk i stora delar 
av Dalarna in i medeltiden. Dateringar av gravhögarna visar att de var i bruk 
ända fram till mitten av 1200-talet. Blandningen av hedniskt och kristet beror 
sannolikt på olika lokala förutsättningar och traditioner och inte nödvändigtvis 
att man har hållit fast vid den gamla tron.

I det uppodlade slättlandskapet finns idag få synliga spår ovan jord efter 
järnålderns människor i landskapet. Men i och med uppdragsarkeologiska 
undersökningar från 1990-talet och framåt har ett flertal kantrännor till bort-
tagna järnåldersgravhögar framkommit. Hittills har ett 30-tal framkommit i 
Tuna och Borlänge, främst intill Dalälven och längs Badelundaåsen, daterade 
till perioden mellan 550–1250 e.Kr. (ex. Pagoldh & Carlsson 1996; Lögdqvist 
2009a; Bennström & Helgesson 2010; Carlsson 2016a). De framträder ofta 
som stora mörka, cirkelformade nedgrävningar i marken under plogdjup 
och vittnar troligen om ett stort mörkertal av gravar som utraderats av ett allt 
intensivare jordbruk under de senaste århundradena. 

Från rannsakningarna år 1666 finns anteckningar om ett 60-tal gravhögar i 
Stora Tuna socken. Det påpekas dock redan då att ”dess föruthan ähro månge 
utgrafne och i aaker lagde” (Ståhle 1960). På 1700-talet skriver Tunaprosten 
Sahlstedt i en avhandling om ett femtiotal gravhögar i socknen (Sahlstedt 1955).

Det senaste exemplet på en sådan bortodlad lämning är de spår efter en 
grav (figur 4), troligen från sen vikingatid, som hösten 2018 påträffades vid 
en utredning några kilometer sydöst om det aktuella området. Den innehöll 
bland annat hästutrustning och en lansspets (Bennström 2020). Gravrännan 

Figur 4. Gravränna i Romme undersökt 2018-2019. Foto: Jimmy Axelsson-Karlqvist.
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slutundersöktes 2019 varvid flera gravgömmor i och i anslutning till rännan 
hittades. De innehöll brända ben från människa och häst (Bennström 2022).

Bro finns omskrivet redan 1385 och är en del av den äldsta bebyggelsen 
i Stora Tuna beläget centralt i socknen mellan de gamla byarna Gruvkarlby 
i öster och Fornby i väster i det medeltida Brobygge fjärding. Den stora be-
tydelse åpassagen har haft syns i den medeltida uppdelningen av socknen 
förutom i flera fjärdingar, även en äldre delning i ett Ovan- (norrut) och ett 
Utanbro (söderut) som finns belagt från 1400-talet (Lindén 1951:168; Sahlstedt 
1955: 60-61; Mogren & Svensson 1988: 41). 

Bygden definierades alltså till stor del av läget i förhållande till själva bron 
som redan under medeltiden bestått av en brobyggnad där den gamla lands-
vägen passerade över Tunaån. Norrut vägen mot Kopparberget i Falun eller 
söderut mot Hedemora och Västmanland men också nära kyrkan vilket var 
socknens absoluta mittpunkt.

Dagens Stora Tuna kyrka är uppförd på 1400-talet men historiska belägg 
för en äldre kyrka finns i form av ett brev från 1336 daterat vid Tuna kyrka 
(Boëthius 1932:330). Vid restaureringar 1915 upptäcktes murar som tolkades 
som grundmurar till en äldre kyrka som troligen uppförts på 1200- eller 
1300-talet (a.a:360). Senare studier har visat att de bevarade medeltida sten-
kyrkorna i Dalarna har s.k. salformad plan typiskt för senmedeltida kyrkor 
och att spåren av äldre stenkyrkor är mycket osäkra. Därför drar Riksantik-
varieämbetets projekt om sockenkyrkor slutsatsen att de tidigaste kyrkorna i 
Dalarna förmodligen har varit uppförda i trä (Bonnier 2010). 

Kyrkan har ofta förknippats med platsen för Tuna ting vilket ska ha va-
rit landsting för Dalarnas lagsaga under medeltiden (Mogren & Svensson 
1988:42). Var tingsplatsen har varit belägen är dock ännu okänt.

Förundersökningsområdet har brukats som åker under lång tid. Byarna 
Bro och Gruvkarlby utgjorde ett skattehemman var, i mitten av 1600-talet, 
men bestod av fler gårdar (U2:95). Dessutom brukades delar av jorden av 
delägare bosatta i andra byar. Närmast ån låg bebyggelsen och lite ängsmark, 
norr därom en omfattande åkermark med ett stort åkergärde i mitten och två 

Figur 5. Västra delen av området före undersökning. Foto från nordväst, Lee Widegren Lundin
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Figur 6. Karta ur geometrisk jordebok från 1644 (RA U2:95 Stora Tuna) rektifierad mot dagens 
vägstruktur, med undersökningsområdena infärgade i orange och gul.
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mindre på sidorna (figur 6). Åker-
marken brukades i tvåsäde och var 
tegskiftade, dvs varje ägare hade 
flera smala tegar i åkergärdena och 
det år karteringen gjordes odlades 
det stora gärdet i mitten, medan 
de två mindre låg i träda. En väg 
gick i nord-sydlig riktning genom 
sädesgärdet och ytterligare en väg 
som ungefär överensstämmer med 
dagens Tunaväg gick igenom det 
västra trädesgärdet.

1839 genomfördes storskiftet och 
fastighetsgränserna antar i stort sett 
dagens struktur, de båda åkerytorna 
kallas då för ”Broåkern” vilket ver-
kar vara den gängse benämningen 
för ett större område norr om bron 
(LMS U46-29:1). 

I slutet av 1980-talet gick det 
att se en del slagg och skärvsten i 
jorden om man gick över åkrarna. 
Då registrerades några ytor som 
förhistoriska boplatser och bläst-
brukslämning (KMR). Något år 
senare gjordes en förundersökning 
(FU) med 16 schakt spridda över 
området (figur 7), utanför avgräns-
ningen för blästbrukslämning L1999:1385 och i kanten av boplats L1999:1397, 
men FU-schakt nr 15 grävdes mitt i boplats L1999:1523. Generellt var det låg 
överensstämmelse mellan de registrerade lämningarna och vad som framkom 
vid förundersökningen. I FU-schakten framkom främst stolphål och en del 
mörkfärgningar med kol. I matjorden noterades bränd lera, lite slagg, järn-
fragment och spik m.m. (Grälls & Bergold 1989).

Syfte
Förundersökningens syfte var att fastställa och dokumentera fornlämningens 
karaktär, datering, utbredning och komplexitet samt ta tillvara fornfynd. 

Målgrupper för förundersökningen var främst Länsstyrelsen Dalarna och 
Borlänge kommun. Förundersökningen skulle ge underlag för länsstyrelsens 
beslut och företagarens planering. Resultatet skulle också kunna användas 
av undersökare för att bedöma och beräkna omfattningen av en eventuell 
arkeologisk slutundersökning.

Genomförande
Förundersökningen bestod av provschaktsgrävning med grävmaskin med 
planeringsskopa (figur 8). Först avsöktes marken i långa schaktsträckor, som 
mest ca 240 meter långa och omkring 2,5–3 meter breda. Matjorden togs då bort 
skiktvis ned till naturlig mark. Schakten utvidgades vid behov för att omfatta 

Figur 7. Utdrag ur fastighetskartan med 1989 års 
schakt samt fornlämningsområden utritade. Skala 
1:5000.
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enstaka lämningar. Därefter grävdes mindre intilliggande avgränsningsschakt 
för att ytterligare klargöra lämningarnas utbredning. 

Där kulturlager eller anläggningar påträffades avgränsades och under-
söktes dessa för att fastställa typ, karaktär och tidsställning (figur 9). Där det 
var av betydelse för datering av lämningar togs prover för 14C-analys. Schakt, 

Figur 8. Sökschaktning i det östra undersökningsområdet. Foto: David Fahlberg.

Figur 9. Dokumentation av ett stolphål i schakt 720. Foto: Lee Widegren Lundin.
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anläggningar och prover mättes in digitalt med RTK.
Totalt grävdes 42 schakt, till en total yta av 5 515 m2 (figur 10). För att avsöka 

tillräckligt stor del av området och på så sätt kunna avgränsa och undersöka 
eventuella lämningar är praxis att minst 10% av undersökningsområdet för-
undersöks. Den aktuella undersökningen kompletterar en tidigare undersök-
ning från 1998 varvid ytterligare omkring 3 900 m2 undersöktes, d.v.s. UO har 
undersökts till ca 13,7% av ca 68 778 m2.

525800
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Figur 10. Undersökningsområdet med schakt från 1989 och 2021. Detaljerade planer med anläggningar 
markerade för tre områden. De återfinns i bilaga 2. Skala 1:2500.
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Resultat

Schakt
UO låg i åkermark i en svag sluttning åt söder och skars av en G/C-väg som 
gick genom området i NÖ-SV riktning (figur 1). Totalt grävdes 42 schakt över 
hela UO varav 17 schakt väster om vägen och 25 schakt öster om vägen. Tio 
schakt innehöll en eller flera kontexter/anläggningar. I bilaga 1 finns beskriv-
ningar av samtliga schakt samt en schaktplan. 

Matjorden i undersökningsområdet var överlag brun, siltig och vanligen 
varierande mellan 0,3–0,4 meter djup, i enstaka fall nedåt 0,5 meter. Den 
underliggande, naturliga marknivån, utgjordes av mestadels kompakt, blek 
beige silt.

Slagg och ugnsväggsfragment av bränd sintrad lera fanns också över hela 
åkerytan, vilket tyder på att eventuellt flera blästplatser eller smideslämningar 
har funnits tidigare, men som nu över tid till stor del har sönderplöjts och 
utraderats.

Kontexter
Totalt registrerades 48 olika kontexter varav 3 kulturlager och resten olika 
anläggningar. Dessa kategoriserades under benämningarna: grop (3 st), kok-
grop (2 st), kulturlager (3 st), nedgrävning (11 st), ränna/dike (10 st), stolphål 
(12 st), blästa (1 st) samt diverse okategoriserade kontexter (6 st) så som 
mörkfärgning, kolkoncentration m.m. De 48 lämningarna har dokumenterats 
i plan och 22 delundersökts. Kontexterna beskrivs i bilaga 3 och flertalet finns 
på planer i bilaga 2.

Tolkning
Inom ett område i schakt 720 och intilliggande avgränsningschakt fanns en 
större koncentration boplatsindikerande lämningar. Undersökningen är 
dock för begränsad för att avgöra eventuella mönster eller mer övergripande 
kontextgrupper, så som enskilda byggnader m.m. inom vilka anläggningarna 
ingår.

Figur 11. Blästugnslämning A297 i profil från söder. Foto: Emelie Svenman.
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I schakt 216 (figur 10, 
bilaga 2:1) i anslutning till 
ett av de äldre schakten 
från 1989 (schakt V) fanns 
fläckvis svåravgränsade 
koncentrationer av slagg 
och ugnsväggsmaterial 
från en blästugn, mot och 
nedsänkt i den naturliga 
marken, grop A284 och 
A297 (plan bilaga 2:1, figur 
11). 

Även i schakt 720 fanns 
lämningar i den södra de-
len av schaktet (figur 10, 
bilaga 2:2) som indikerade 
blästbruk i form av två 
nedgrävningar (A1032 och 
A1058) med riklig före-
komst av större och mindre 
slaggbitar, ugnsväggsfrag-
ment och skärvig sten. 
Lämningarna var svårdo-
kumenterade på grund av 
stort vattentillflöde i schak-
tet vid tillfället (figur 12). 

Äldre lämningar framkom också över ett större område, omkring 15–20 
meter längre åt norr, i schakt 720 samt i intilliggande avgränsningsschakt 
(figur 10, bilaga 2:3) troligen med koppling till ovan nämnda blästbruksläm-
ning. Lämningarna var synliga som mörkfärgade fläckar i den naturliga silten 
(figur 13). Dessa dokumenterades i plan varpå ett flertal av dem snittades och 

Figur 12. Översvämning i schakt 720. Foto från syd David 
Fahlberg.

Figur 13. Mellersta delen av schakt 720 med synliga lämningar mot den naturliga silten. Foto från 
nordväst, Lee Widegren Lundin.
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delundersöktes och fotodokumenterades. Sektionsritningar upprättades över 
tre av dem (A750, A816 och A1126, bilaga 3). 

Området sammanfaller delvis med boplatsområdet L1999:1523 vars utbred-
ning troligtvis sträcker sig ännu längre åt söder. Strax norr om det aktuella 
området låg ett av schakten från 1989 (schakt XV) därifrån fanns dock inga 

noteringar. 
På flera ställen fram-

trädde sentida spår i form 
av plogfåror och dikes-
bottnar i det naturligt fö-
rekommande lagret under 
matjorden. Dessa kunde 
i de flesta fall avfärdas 
genom recenta fynd och 
mättes inte in. Även mörk-
färgningar efter störhål 
framkom på många ställen. 
Dessa var dock omöjliga 
att tidsställa och sätta in i 
några strukturer varför de 
enbart noterades. I schakt 
407 fanns en långsmal 
svängd ränna som mycket 
liknade en s.k. gravränna 
till en höggrav (figur 15). 
Men då ytterligare schakt 
grävdes framgick det att 
det rörde sig om ett recent 
dike. 

Förutom nämnda läm-
ningar fanns enstaka en-
samliggande anläggningar 
i UO i form av gropar, rän-

Figur 15. Dike A538 i schakt 407 delundersökt. Foto från söder 
David Fahlberg.

Figur 14. Stolphål A1126 i profil från nordnordöst. Foto Emelie Svenman.
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nor, diken varav de flesta avfärdas som recenta eller bedöms som odaterbara 
eller obestämbara. Undantaget är en grophärd, troligen en kokgrop (A682, 
figur 16) i schakt 690. Inga indikationer på kringliggande anläggningar fanns 
och lämningen räknas som slutundersökt i och med förundersökningen, då 
den snittades och dokumenterades till naturlig mark. 

Fynd
Totalt samlades 20 fynd in, varav flera lösfynd som ej kunde 
knytas till någon kontext. Nio fynd har sparats, tre poster 
med föremål och sex poster brända benfragment. Tillvara-
tagna fynd redovisas i en lista i bilaga 5. Inget fyndmaterial 
av slagg och ugnsväggsfragment har sparats men redogörs 
översiktligt för nedan.

Lösfynden bestod av yngre rödgodskeramik, järn-
fragment och en kritpipa från tidigmodern tid. Även 
två kvartsavslag hittades i matjorden, vilket talar för en 
stenåldersnärvaro på platsen. Inga lösfynd sparades. Ett 
kvartsavslag förekom även sekundärt i A750 men bedöms 
som en sentida kontamination på grund av plöjning. Även 
detta avslag har kasserats.

En del av ett möjligt eldstål (F15) framkom i stolphål 815 i samma schakt. 
En glaspärla (F11) med gula fält och vita ränder framkom vid framrensning 

av A1058 i schakt 720. På pärlan finns tomma skåror som tidigare bör ha inne-
hållit glas av annan färg än gul, som dekorativa ränder (figur 17). Pärlor med 
mönster av vertikalt stående ränder är ovanliga. Ingen entydig typ finns som 
liknar den aktuella pärlan men pärlor med liknande randning finns exempelvis 
från vendeltid i gravar i Ihre på Gotland (Råhlander 2020, mailkonversation). 
En så snäv datering går dock inte att uppnå typologiskt. Den aktuella pärlan 
har tillverkats någon gång under vendeltid till tidig medeltid. 

Brända ben framkom i 6 kontexter knutna till boplatsområdet i och runt 
schakt 720. Benen är inte analyserade.

Figur 16. Kokgrop A682 i profil från nordnordväst. Foto Lee Widegren Lundin.

Figur 17. Glaspärla 
hittad vid framrens-
ning av en bläst-
bruks l ämning  i 
schakt 720. Foto: Lee 
Widegren Lundin.
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Blästbruk
Slagg och ugnsväggsfrag-
ment förekom spridda i 
matjorden i hela under-
sökningsområdet. För-
utom enstaka lösfynd av 
hyttslagg bestod slaggen 
utav rester från blästbruk. 
Ett ugnsväggsfragment 
påträffades i övre delen av 
härden/kokgropen A750 
i schakt 720, troligen till 
följd av aktiviteter samtida 
med lämningen.

Mycket blästslagg och 
ugnsväggsfragment fanns 
i två nedgrävningar A1032 
och A105 i schakt 720 som 
troligen utgör delar av 
en blästbruksanläggning. 

Ingen slagg studerades närmare från dessa 
lämningar på grund av besvärliga under-
sökningsförhållanden. 

I schakt 216 påträffades sju bitar av 
ugnsvägsfragment i grop A284 och en rik-
lig mängd slagg och ugnsväggsfragment 
fanns i A297, vilka tolkades som rester 
av en blästplats in situ. Spår av ved och 
mindre träkolsavtryck fanns i flera av slag-
gerna från A297 (figur 18). Slaggstyckena 
fick ofta sådana karaktäristiska avtryck 
efter att ha stelnat eftersom slaggropen 
under ugnen innan blåsningen fylldes med 
organiskt material för att inte malm och 
kol skulle ramla ned i gropen. Man kunde 
exempelvis använda vedkluvor ställda på 
högkant eller horisontellt. 

Under järnåldern var blästugnarnas schakt eller pipa byggda av lera. De 
höga temperaturerna påverkade ugnens väggar. På insidan blev leran blåsig 
och närmast glasaktig medan det som var på utsidan av ugnspipan oftast 
bevarades som tegelröd bränd lera. Det syntes tydligt på flera bitar från A297 
(figur 19). I närheten av blästeringången där det varit som högst temperatur 
blev materialet som mest glasartat (Carlsson 2016b). 

Vid blåsningen när malmen reducerades, skiljdes slaggen ut och droppade 
nedåt medan järnet, den så kallade smältan, blev kvar i en klump vid luftin-
taget. Samlingen av slagg i slaggropen kallas för bottenskålla och fick olika 
form beroende på hur slaggropen var utformad. Det vanligaste är en rund 
skålla med skålformad botten (Carlsson 2016b). Från det aktuella A297 var 
bottenskållan dock inte intakt, utan påträffades i mindre stycken med tydliga 
brottytor. Delarna hade till stor del fluten yta och avtryck av ved (figur 20).

Figur 18. Glasartad slagg med kol- och träavtryck. Foto Lee 
Widegren Lundin.

Figur 19. Den yttre delen av ugnsväggen 
blev sintrad och rödbränd medan den del 
som var närmare hettan inne i ugnen smälte 
och förglasades. Foto Lee Widegren Lundin.
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Datering
Inga daterande analyser kunde göras av någon av järnframställningsplatserna, 
men att döma av typen av slagg och ugnsfragment som förekom kan de ge-
nerellt dateras till yngre järnålder–tidig medeltid. Den pärla som hittades vid 
framrensning av järnframställningsplatsen i schakt 720 (A1032 och A105) kan 
troligen dateras till vendel/vikingatid men kan eventuellt ha tillverkats som 
senast i tidig medeltid. Pärlan har troligtvis deponerats under blästbrukets 
verksamhetstid eller något därefter. Kronologin är dock inte klarlagd på grund 
av pärlans fyndomständigheter. 

Sex kolprover skickades för vedartsanalys, främst för att om möjligt priori-
tera material med låg egenålder. Alla sex proverna har sedan skickats vidare 
till tandemlaboratoriet i Uppsala för datering. Proverna kom från härd/kok-
grop A682 och A750 samt stolphålen A816, A1087 och A2102. De kommer i 
huvudsak från boplatsområdet, undantaget A682 som var en ensamliggande 
anläggning. Proverna som bestämdes till al och björk bedöms troligen ha låg 
egenålder medan tall och gran potentiellt har en hög egenålder (figur 21 samt 

Figur 20. Bitar från en krossad bottenskålla. Foto Lee Widegren Lundin.
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bilaga 5).
Dateringarna inom boplatsen hamnade i den aktuella förundersökningen 

i två olika åldersspann, ett kring skiftet vikingatid/tidigmedeltid och ett i 
inom 1200-talet. De samstämmiga dateringarna tyder på att veden sannolikt 
har varit relativt ung. Dateringen av kokgropen A682 är något tidigare än 
de övriga, men kan potentiellt vara samtida med boplatsen beroende på hur 
gammal ved som har använts (figur 22 och 23).

Prov nr. Anl. nr Kontext Art Max. ålder
P4 A682 Härd/kokgrop Gran 350
P5 A750 Härd/kokgrop Al 120
P6 A750 Härd/kokgrop Gran 350
P8 A816 Stolphål Björk 300
P10 A1087 Stolphål Al 120
P11 A2102 Stolphål Gran 350

Figur 21. Vedartsanalys av kolprover med arternas maximala ålder.

Prov nr. Anl. nr 14C BP Kalibrerat 2 σ (95.4%) Analysnummer
P4 A682 1 163 ± 29 AD 775 - AD 790 (11.6%) Ua-72666
   AD 799 - AD 812 (2.9%)
   AD 818-AD 904 (50.7%)
   AD 913-AD 975 (29.9%) 
P5 A750  766 ± 29 AD 1223-AD 1280 (95.0%) Ua-72667
P6 A750 763 ± 28 AD 1224-AD 1281 (95.2%) Ua-72668
P8 A816  984 ± 28 AD 995-AD 1005 (4.2%) Ua-72669
   AD 1017-AD 1052 (32.7%)
   AD 1077-AD 1156 (57.2%) 
P10 A1087  957 ± 28 AD 1028-AD 1054 (19.5%) Ua-72670
   AD 1057-AD 1157 (75.7%) 
P11 A2102  720 ± 28 AD 1234 - AD 1237 (0.7%) Ua-72671
   AD 1261 - AD 1303 (86.7%)
   AD 1367 - AD 1381 (7.7%) 

Figur 22. 14C-datering av kolproverna kalibrerade med 2 σ, 95,4% sannolikhet.
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Figur 23 Kalibrerade värden. Härden/kokgropen fick den äldsta, vikingatida dateringen.
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Slutsatser och bedöm-
ning
Dalarnas museum bedö-
mer att området runt och i 
den del av schakt 720 som 
innehåller boplatsläm-
ningar samt blästbruks-
lämningar bör ingå i en 
slutundersökning av plat-
sen. Vid en slutundersök-
ning finns stor potential 
för ny och kompletterande 
kunskap om Tunabygdens 
förhistoria och tidiga be-
byggelse. 

Det är möjligt att flera av 
stolphålen ingått i en eller 
flera huskonstruktioner. 
Utsnittet vid förundersök-
ningen är dock för begrän-
sad för att kunna se över-
gripande eller enskilda 
strukturer på platsen men 
sådana kan förtydligas 

vid en slutundersökning. 
Eventuellt finns flera kro-
nologiska skeden på bo-
platsen som i så fall skulle 
kunna styrka sambanden 
med järnframställnings-
platsen. Flera analyser 
skulle också kunna belysa 
fler verksamheter inom 
området och ge tydligare 
dateringar av enskilda 
enheter, bland annat järn-
framställningsplatsen. 

Dateringarna inom bo-
platsen hamnade i den ak-
tuella förundersökningen 
i två olika åldersspann, ett 
kring skiftet vikingatid/
tidigmedeltid och ett inom 
1200-talet (figur 24), vilket 
tyder på en platskontinui-
tet över åtminstone den-
na tid men en eventuell 
gårdsbebyggelse kan ha 
etablerats betydligt tidi-Figur 25. Kokgrop A682 daterades till 808 - 975 e.Kr. Skala 1:400.

A816
1077 - 1156 e.Kr.
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1057 - 1157 e.Kr.
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±
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S690
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±

Figur 24. Daterade anläggningar i schakt 720 utritade i lila 
färg. Skala 1:300.
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gare och fortsatt längre än så. Den tidigare närvaron på platsen representeras 
annars av den kokgrop som framkom i de nordligare delarna av det östra UO 
i schakt 690 (figur 25), vilken daterades till vikingatiden. En kokgrop/härd 
som låg ett tiotal meter norr om stolphålen daterades inom den sena fasen 
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Figur 26. Föreslaget undersökningsområde (grönt/skrafferat) baserat på resultatet från förundersökning. 
Skala 1:600.
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och representerar troligen en del av de verksamheter som försiggått under 
boplatsens brukningsstid.

Två av stolphålen har daterats till den tidiga fasen medan det tredje da-
terats till den senare, vilket kan bero på att detta är en senare komplettering 
av en befintlig byggnad eller en senare byggnad. Mindre troligt är att man 
återanvänt äldre virke i en ny byggnad i den sena fasen eftersom de två tidiga 
dateringarna är samstämmiga. 

Troligen ligger boplatsen och den närliggande järnframställningsplatsen 
kronologiskt nära varandra i något skede. I renshögarna från den största av 
slaggkoncentrationerna, den södra (A1058) hittades en glaspärla (F11) som 
kan dateras till vikingatid/tidigmedeltid. Tidigare grävningar på Tunaslätten 
har visat att järnframställningen under järnålder–tidig medeltid ofta skedde 
endast ett kort avstånd från själva gården (Carlsson 2016b: 346-347). 

En slutundersökning bör omfatta boplatslämningarna i schakt 720 samt 
blästbrukslämningarna längre söderut i samma schakt, och avgränsas åt si-
dorna av schakt nr 1170 och 690. Baserat på de mindre avgränsningsschakten 
kan undersökningsytan snävas åt något inåt schakt 720 (figur 26).  

Slagg och ugnsväggsfragment av bränd sintrad lera fanns förutom i an-
läggningar också spritt i åkrarna, vilket tyder på att eventuellt flera järnfram-
ställningsplatser eller smideslämningar har funnits tidigare, men som nu över 
tid till stor del har sönderplöjts och utraderats.

I det nordvästra området, i anslutning till ett av de äldre schakten från 1989 
(schakt V), fanns rester från en blästa mot den naturliga marken (A284 och 
A297, figur 27). Vid den tidigare förundersökningen fanns ett stolphål och 
en mörkfärgning med bl.a bränd lera och slagg som troligen hört till samma 
fornlämning. 

Eftersom de lokala malmerna i Dalarna gav mycket sega slagger även 
vid höga temperaturer hade ugnarna under järnåldern oftast en slagggrop i 
botten. Där kunde slaggen rinna ned när den avskiljdes från smältan av järn 
och samlades i en klump snarare än att kunna tappas ut ur ugnen. Slaggupp-
samlingsgropar kunde ha varierande form och djup (Carlsson. 2016b:331, 
336-339). Eventuellt består mycket av A297 av en sådan grop med rester av 

Figur 27. Blästbrukslämningarna A297 närmast och A284 som de framträdde mot den naturliga 
undergrunden. Foto från nordöst Emelie Svenman.



24 Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2022:4

en s.k. bottenskålla. 
Blästbrukslämningarna A284 och A297 bedöms som fornlämningar och 

dateras vanligen mellan vendeltid och tidig medeltid. Dessa lämningar var 
dock fragmenterade och får räknas som totalundersökta i och med förunder-
sökningen. Ingen ytterligare åtgärd anses nödvändig i detta område.

Av de lämningar som dokumenterats i den tidigare förundersökningen från 
1989 kunde ingen återfinnas. Eventuellt har jordbruket intensifierats under 
tiden som har gått mellan de båda förundersökningarna varför mycket av vad 
som då kan ha funnits bevarat numera har försvunnit.

Utvärdering
Undersökningsområdet har avsökts och undersökts enligt gällande praxis. 
De fornlämningar som framkom har undersökts och dokumenterats enligt 
länsstyrelsens stipulerade syften. Fornlämningarnas karaktär, utbredning och 
komplexitet har fastslagits, fynd har insamlats och lämningarna har daterats 
i den mån det har varit möjligt inom ramarna för förundersökningen. 

• Boplatsområdet L1999:1523 ges fornlämningsstatus i och med den aktuella 
förundersökningen. Lämningen kommer att uppdateras baserat på de ak-
tuella resultaten och flyttas söderut så att den omfamnar de framkomna 
lämningarna. 

• En ny blästbrukslämning, L2022:3762 har registrerat strax söder om ovan 
nämnda boplats. 

• Blästbrukslämning L1999:1385 i den västra delen av undersökningsområdet 
utgår då inga lämningar av den fanns bevarade.

• Boplatsen L1999:1397 som tangerar den östra kanten av undersökningsom-
rådet får en ny avgränsning i dess västra kant då inga lämningar framkom

Resultaten kan användas som underlag i den vidare ärendehanteringen och 
har innan rapportens färdigställande presenterats genom en preliminär redo-
visning och rapport. Målgrupperna för förundersökningen var huvudsakligen 
länsstyrelsen Dalarna och Borlänge kommun men undersökningen har även 
kommunicerats till allmänheten via museets hemsida och via sociala media.
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Schakt 200
Höjd: 129,6–129,8 m.ö.h.
Storlek: 21,3x5,3–6,5 meter
Djup: 0,35–0,5 meter
Jordlager: Matjord 0,45 meter
Innehåll: A235

Schakt 206
Höjd: 129,5–129,7 m.ö.h.
Storlek: 22x1,6 meter
Djup: 0,4–0,5 meter
Jordlager: Matjord 0,3 meter
Innehåll: -

Schakt 210
Höjd: 129,5–129,9 m.ö.h.
Storlek: 25x1,6–1,9 meter
Djup: 0,4–0,5 meter
Jordlager: Matjord 0,3 meter
Innehåll: -

Schakt 216
Höjd: 129,5–129,75 m.ö.h.
Storlek: 13,4x4,5–10,8 meter
Djup: 0,4 meter
Jordlager: Matjord 0,35 meter
Innehåll: A284, A297

Schakt 222
Höjd: 128,8–129,1 m.ö.h.
Storlek: 31x2,9–10,4 meter
Djup: 0,4 meter
Jordlager: Matjord 0,4 meter
Innehåll: -

Schakt 231
Höjd: 128,3–129,4 m.ö.h.
Storlek: 35x1,8 meter
Djup: 0,4–0,5 meter
Jordlager: Matjord 0,4 meter
Innehåll: -

Schakt 356
Höjd: 129,54–129,94 m.ö.h.
Storlek: 74,3x1,8 meter

Djup: 0,4–0,5 meter
Jordlager: Matjord 0,4 meter 
Innehåll: -

Schakt 366
Höjd: 129,39-129-61 m.ö.h.
Storlek: 13,1x2,6–3 meter
Djup: 0,4–0,5 meter
Jordlager: Matjord 0,4 meter
Innehåll: -

Schakt 370
Höjd: 129,56–129,7 m.ö.h.
Storlek: 14,4x2,6 meter
Djup: 0,4–0,5 meter
Jordlager: Matjord 0,4 meter
Innehåll: -

Schakt 374
Höjd: 129,58–129,72 m.ö.h.
Storlek: 80x1,6 meter
Djup: 0,4–0,5 meter
Jordlager: Matjord 0,4 meter 
Innehåll: -

Schakt 383
Höjd: 129,29–129,67 m.ö.h.
Storlek: 71,4x1,4–1,8 meter
Djup: 0,4–0,5 meter
Jordlager: Matjord 0,4 meter 
Innehåll: -

Schakt 392
Höjd: 129,11–129,43 m.ö.h.
Storlek: 80x1,4–2 meter
Djup: 0,4–0,5 meter
Jordlager: Matjord 0,4 meter
Innehåll: -

Schakt 400
Höjd: 126,33–126,70 m.ö.h.
Storlek: 36x1,6 meter
Djup: 0,4–0,8 meter
Jordlager: Matjord 0,4 meter
Innehåll: -

Bilaga 1 Schaktbeskrivningar
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Schakt 407
Höjd: 123,31–124,87 m.ö.h.
Storlek: 73x1,6–19,7 meter
Djup: ca 0,4–0,5 meter
Jordlager: Matjord ca 0,4 meter
Innehåll: A538

Schakt 425
Höjd: 122,88–123,52 m.ö.h.
Storlek: 25,5x10 meter
Djup: ca 0,4–0,5 meter
Jordlager: Matjord ca 0,4 meter 
Innehåll: -

Schakt 431
Höjd: 122,07–122,64 m.ö.h.
Storlek: 69,9x1,4–1,8 meter
Djup: 0,4–0,5 meter
Jordlager: Matjord 0,4 meter
Innehåll: -

Schakt 440
Höjd: 121,60–122,17 m.ö.h.
Storlek: 70x1,6 meter
Djup: 0,4–0,55 meter
Jordlager: Matjord 0,4–0,5 meter 
Innehåll: -

Schaktplan över förundersökningen i Bro. Skala 1:3000.

407

720

574

690

425

1170
11871202

465

222

448

676

392

200

356

374

383

440

431

216

231

400

210

370366

206

2016

2056

2088
2084

2000 2080

2068

2012
2004

2052

2064
2118

2060

2008

2072

2076

525800 526000

67
02

60
0

67
02

80
0

67
03

00
0

0 50 10025 Meter

±

Schakt 2021

Fornlämning; Möjlig fornlämning

Undersökningsområden



29

Schakt 448
Höjd: 121,40–122,22 m.ö.h.
Storlek: 78x1,5–6,5 meter
Djup: 0,35 meter
Jordlager: Matjord 0,3 meter 
Innehåll: -

Schakt 465
Höjd: 122,10–127,32 m.ö.h.
Storlek: 170x1,6–4,6 meter
Djup: 0,3–0,4 meter
Jordlager: Matjord 0,3 meter
Innehåll: A485, A502

Schakt 574
Höjd: 123,09–129,45 m.ö.h.
Storlek: 232x1,6 meter
Djup: 0,4 meter
Jordlager: Matjord 0,3 meter
Innehåll: A555, A564, A594, A655, A664

Schakt 676
Höjd: 129,25–129,99 m.ö.h.
Storlek: 88x1,6 meter
Djup: 0,3 meter
Jordlager: Matjord 0,3 meter
Innehåll: -

Schakt 690
Höjd: 123,81–129,86 m.ö.h.
Storlek: 226x1,5–2 meter
Djup: 0,35 meter
Jordlager: Matjord 0,3 meter
Innehåll: A682

Schakt 720
Höjd: 123,99–129,90 m.ö.h.
Storlek: 240x1,5–4,8 meter
Djup: 0,35–0,5 meter
Jordlager: Matjord 0,3–0,4 meter
Innehåll: A750, A762, A774, A781, A788, A799, 
A806, A816, A846, A859, A866, A875, A884, 
A897, A911, A918, A930, A938, A1004, A1012, 
A1016, A1042, A1058, A1070, A1078, A1087, 
A1097, A1113, A1126, A1143, A1156, A1222.

Schakt 1170
Höjd: 125,51–129,93 m.ö.h.
Storlek: 199x1,6 meter
Djup: 0,3 meter
Jordlager: Matjord 0,25 meter
Innehåll: -

Schakt 1187
Höjd: 125,35–129,85 m.ö.h.
Storlek: 194x1,6 meter
Djup: 0,3–0,4 meter
Jordlager: Matjord 0,2–0,3 meter 

Innehåll: -

Schakt 1202
Höjd: 125,40–129,81 m.ö.h.
Storlek: 189x1,5 meter
Djup: 0,3 meter
Jordlager: Matjord 0,25–0,3 meter 
Innehåll: -

Schakt 2000
Höjd: 128,90–129,00 m.ö.h.
Storlek: 12,2x1,5–2 meter
Djup: 0,4–0,5 meter
Jordlager: Matjord 0,4 meter
Innehåll: -

Schakt 2004
Höjd: 128,57–128,74 m.ö.h.
Storlek: 9,4x2-2,5 meter
Djup: 0,3–0,4 meter
Jordlager: Matjord 0,35 meter
Innehåll: -

Schakt 2008
Höjd: 128,61–128,65 m.ö.h.
Storlek: 3,6x2,1 meter
Djup: 0,4–0,5 meter
Jordlager: Matjord 0,35 meter
Innehåll: -

Schakt 2012
Höjd: 128,26–128,42 m.ö.h.
Storlek: 9,1x2,1–2,7 meter
Djup: 0,4–0,5 meter
Jordlager: Matjord 0,25–0,35 meter
Innehåll: -

Schakt 2016
Höjd: 124,44–125,10 m.ö.h.
Storlek: 25,8x1,6–4,7 meter
Djup: 0,4–0,5 meter
Jordlager: Matjord 0,35 meter
Innehåll: A2029

Schakt 2052
Höjd: 129,71–129,83 m.ö.h.
Storlek: 8,5x2-2,8 meter
Djup: 0,3–0,4 meter
Jordlager: Matjord 0,35 meter
Innehåll: -

Schakt 2056
Höjd: 129,83–129,89 m.ö.h.
Storlek: 15x2-2,8 meter
Djup: 0,3–0,4 meter
Jordlager: Matjord 0,35 meter
Innehåll: -
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Schakt 2060
Höjd: 129,46–129,58 m.ö.h.
Storlek: 7,1x2,7 meter
Djup: 0,3–0,4 meter
Jordlager: Matjord 0,35 meter 
Innehåll: -

Schakt 2064
Höjd: 129,43–129,49 m.ö.h.
Storlek: 8,2x2,1–2,7 meter
Djup: 0,3–0,4 meter
Jordlager: Matjord 0,35 meter
Innehåll: -

Schakt 2068
Höjd: 129,12–129,20 m.ö.h.
Storlek: 9,9x2-2,6 meter
Djup: 0,3–0,4 meter
Jordlager: Matjord 0,35 meter
Innehåll: -

Schakt 2072
Höjd: 128,86–129,07 m.ö.h.
Storlek: 7,9x2,5 meter
Djup: 0,3–0,4 meter
Jordlager: Matjord 0,35 meter
Innehåll: -

Schakt 2076
Höjd: 128,72–128,88 m.ö.h.
Storlek: 6,2x2,5 meter
Djup: 0,3–0,4 meter
Jordlager: Matjord 0,35 meter
Innehåll: -

Schakt 2080
Höjd: 128,03–128,39 m.ö.h.
Storlek: 9,7x2,1–2,8 meter
Djup: 0,3–0,4 meter
Jordlager: Matjord 0,35 meter
Innehåll: -

Schakt 2084
Höjd: 128,55–128,80 m.ö.h.
Storlek: 9,7x2,8 meter
Djup: 0,3–0,4 meter
Jordlager: Matjord 0,35 meter
Innehåll: -

Schakt 2088
Höjd: 128,91–129,08 m.ö.h.
Storlek: 11,3x2,2–2,7 meter
Djup: 0,3–0,4 meter
Jordlager: Matjord 0,35 meter
Innehåll: A2092, A2102, A2109

Schakt 2118
Höjd: 129,12–,129,42 m.ö.h.
Storlek: 8,6x2,4 meter
Djup: 0,3–0,4 meter
Jordlager: Matjord 0,35 meter
Innehåll: A2122
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Bilaga 2 Planer över anläggningar
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Plan 2:1. Framkomna anläggningar inom det västra undersökningsområdet. Skala 1:500.
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Plan 2:2. Lämningar framkomna i den mellersta delen av det östra området. 1:500
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Plan 2:3. Framkomna anläggningar i schakt 720 och intilliggande schakt. Skala 1:300
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A235 – Mörkfärgning
Oval form i plan och skålformad profil. Lutar 
åt öst/sydöst. Troligen störhål.
Höjd: 129,53 m.ö.h.
Storlek: 0,25x0,15 meter
Djup/tjocklek: 0,1 meter
Schakt 200

A284 – Grop
Svåravgränsad i plan utan tydlig mörkfärgning. 
I profil ojämn mörkfärgning (figur 1). Fyllning 
av matjord och en ansamling av ugnsväggsfrag-
ment och bränd lera. 
Höjd: 129,52 m.ö.h.
Storlek: 0,68x0,24 meter
Djup/tjocklek: 0,15 meter
Schakt 216

A297 – Blästgrop
Svåravgränsad i plan utan tydlig mörkfärgning. 
En möjlig oregelbunden nedgrävningskant 
kunde urskiljas i profil (figur 2). Fyllningen var 
lik matjord och något mörkare än omgivande 
mark och innehöll små fragment av kol.
Höjd: 129,50 m.ö.h.
Storlek: 1,7x1,2 meter
Djup/tjocklek: 0,3 meter
Schakt 216

A485 – Ränna
Avlång ränna. Innehöll fyllning med riklig 
mängd kol, utflutet i kanterna. Slagg och järn 
påträffades.
Höjd:122,16 m.ö.h.
Storlek: >10x1-1,8 meter.
Djup/tjocklek: -
Riktning: NNV-SSO
Schakt 465

A502 – Nedgrävning
Avlång form i plan. Oregelbunden botten. Fyll-
ning av matjord bestående av brun silt med 
små kolfläckar. Inslag av slagg. Skär A485, där 
förekom yngre rödgods.
Höjd: 123,21 m.ö.h.
Storlek: 1,2 meter
Djup/tjocklek: 0,3 meter
Schakt 465

A538 – Dike
Dike med diffusa kanter i plan och profil. Ore-
gelbunden botten. Fyllning av beige silt med 
rikligt inslag av träkol. Innehöll även rödbränd 
silt och rödbruna mindre klumpar och sparsamt 
med slagg. Fortsättningen på diket, A2029, på-
träffades i schakt 2016.
Höjd: 124,62 m.ö.h.
Storlek: 0,7–1,2x8 meter
Djup/tjocklek: 0,2 meter
Riktning: NNO-SSV
Schakt 407

A594 – Mörkfärgning/Ränna
Oregelbunden form med ränna. Fyllning av 
brun lerig silt med inslag av små kolbitar, lite 
bränd lera och slagg. Fynd av yngre rödgods. 
Höjd: 125,01 m.ö.h.
Storlek: >8x1,5 meter
Djup/tjocklek: -
Riktning: SSO-NNV
Schakt 574

A655 – Område med slagg
Svåravgränsat område med hög närvaro av 
slagg. Fortsätter utanför schaktet. Lagret bestod 
av brun silt med sparsamt inslag av kol, slagg 

Bilaga 3 Anläggningar

Figur 1. A284 – grop, från SV.

Figur 2. A297 – blästa, från söder.
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och bränd lera. Beläget i sluttning mot syd. Kan 
utgöras av ojämnheter i terrängen som fyllts 
med bland annat matjordsrester som inte nås 
av plog.
Höjd: 126,15 m.ö.h.
Storlek: min 7,3x1,6 meter
Djup/tjocklek: - 
Schakt 574

A664 – Område med slagg
Oregelbundet område med lager av brun silt 
med påtagligt inslag av slagg och bränd lera. 
Enstaka fynd av keramik, en tand och järnfrag-
ment. Beläget i sluttning mot syd. Innehåller 
även samling av stenar som inte upplevs som 
anläggningar. Kan utgöras av ojämnheter i ter-
rängen som fyllts med bland annat matjords-
rester som inte nås av plog.
Höjd: 125,59 m.ö.h.
Storlek: 7x1,5 meter
Djup/tjocklek: -
Schakt 574

A682 – Kokgrop
Fyrkantig med rundade hörn i plan (figur 3). 
Svagt lutande sidor med plan botten. Fyllning av 
brunsvart silt med inslag av sot, kol och rikligt 
med skörbränd sten (0,05–0,2 m diam.). Mycket 
kol och sot mot botten, helt svart cirka 0,03 m.
Höjd: 129,73 m.ö.h.
Storlek: 0,5x0,45 meter
Djup/tjocklek: 0,25 meter
Datering: 1163 ± 29 BP
Schakt 690

A750 – Kokgrop
Rektangulär med rundade hörn (figur 4). Lutan-
de nedgrävningskant i norr och trappstegskant 
i öst, med plan botten. 

Innehöll två fyllningar (figur 5): 1) överst 
bestod fyllningen av två skikt med riklig mängd 
kol i botten av båda skikten, 0,18 m tj. Innehöll 
skärvig, eldpåverkad sten. Fyllningen hade 
konkav botten. 2) Den undre fyllningen bestod 

av gråbrun silt med kolfläckar och lite rostfär-
gade fläckar. 

Vid rensning av anläggningen i plan påträf-
fades en del av kritpipskaft och ett kvartsavslag, 
F1, vilka sannolikt plöjts ned från matjorden.  
I den övre fyllningen påträffades bränd och 
förslaggad lera och ett möjligt kvarnstens-/
slipstensfragment, F18. 
Höjd: 129,22 m.ö.h.
Storlek: 1,6x1,1 meter
Djup/tjocklek: 0,28 meter
Datering: P5 766±29 BP, P6 763±28 BP
Schakt 720

A762 – Ränna
Avlång med fyllning av ljusbrun silt med spar-
samt inslag av kolfläckar och organiskt material.
Höjd: 129,08 m.ö.h.
Storlek: 3,5x0,6 meter
Djup/tjocklek: -
Riktning: NV-SO
Schakt 720

Figur 3. A682 – kokgrop, från söder.

Figur 4. A750 – kokgrop, från öster.
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1. Sotig svartbrun silt med två skikt med hög kon-
centration av kol i botten av skiten. Innehåller 
skärvig sten.

2. Gråbrun silt med inslag av kolfläckar. 
3. Naturlig beige silt. 
Figur 5. Sektion genom A750 ritad från öst och norr. 
Svartrandig markering är koncentrationer av kol. Skala 
1:40.
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A781 – Fläck
Rund med flack oregelbunden profil. Fyllning 
av matjordsblandad silt med enstaka kolfrag-
ment.
Höjd: 129,03 m.ö.h.
Storlek: 0,25 meter diameter
Djup/tjocklek: 0,2 meter
Schakt 720

A788 – Ränna
Avlång med fyllning av ljus, gråbrun silt med 
inslag av kol. Osäker anläggning, kan bero på 
ojämn terräng.
Höjd: 129,03 m.ö.h.
Storlek: 1,2x0,3 meter
Djup/tjocklek: -
Riktning: Ö-V
Schakt 720

A799 – Kulturlager
Rundad form (figur 6). Består av ljus, gråbrun 
silt med inslag av kol. Sparsamt med slagg fö-
rekommer. Kan vara samma som A806 fast de 
har separerats av plogspår.
Höjd: 128,98 m.ö.h.
Storlek: 0,4x0,45 meter
Djup/tjocklek: -
Schakt 720

A806 – Kulturlager
Oregelbunden form (figur 6). Består av ljus, 
gråbrun silt med inslag av kol. Sparsamt med 
slagg förekommer. Kan vara samma som A799 
fast de har separerats av plogspår. En bit av 
ugnsväggsfragment påträffades direkt öst om 
anläggningen.
Höjd: 128,98 m.ö.h.
Storlek: 0,88x0,7 meter
Djup/tjocklek: -
Schakt 720

A816 – Mörkfärgning & Stolphål
Oregelbunden form med fyllning av gråbrun, 
sotig silt med inslag av kol (rikligt), träfiber, 
bränd lera och slagg (figur 7). Slaggen består av 
upp till 0,2 m stora bitar, möjliga blästerbitar. 
Fynd av bränt ben, F9, och järnfragment, F15. 

Under fanns ett stolphål som syntes i sek-
tionen figur 8. Stolphålet hade raka, svagt lu-
tande nedgrävningskanter och en huvudsaklig 
fyllning av gråbrun silt med inslag av kol och 
fläckar/linser av gul till beige silt.
Höjd: 128,82 m.ö.h.
Storlek: 1,8x1,3 meter
Djup/tjocklek: 0,18 meter (mörkfärgning), 0,42 
(stolphål)
Datering: P8 984±28 BP
Schakt 720

Figur 6. A799 och 806 – kulturlager från söder.

Figur 7. A816 – mörkfärgning och stolphål, från SV.
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1. Ljus lerig silt med inslag av kol.
2. Mörkt gråbrun silt med inslag av kol, träfiber, 

slagg, bränd lera och fläckar av ljus lerig silt. 
Fynd av bränt ben, enstaka fragment.

3. Gråbrun silt med inslag av kol (sparsamt) och 
enstaka fläckar av bränd lera.

4. Ljusbeige silt, svagt infiltrerad med mycket små 
mängder kol.

5. Gråbrun silt med svagt inslag av kol. Fläckar av 
ljus silt. Sten i botten, två med plan yta. 

6. Naturlig beige silt.
Figur 8. Sektion genom A816 ritad från nordnordost. 
Skala 1:40.
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A846 – Stolphål
Rund med fyllning av gråbrun silt med inslag av 
kol i plan (figur 9). Innehåller skärvsten, bränd 
lera, slagg och träfiber.
Höjd: 128,75 m.ö.h.
Storlek: 0,75x0,6 meter
Djup/tjocklek: -
Schakt 720

A859 – Stolphål
Störhål, oregelbundet rund med något diffus 
avgränsning. Tydligt u-formad profil. Homogen 
fyllning av matjordsblandad silt med enstaka 
kolfragment. En mindre slaggbit påträffades.
Höjd: 128,70 m.ö.h.
Storlek: 0,3x0,36 meter
Djup/tjocklek: 0,29 meter
Schakt 720

A866 – Nedgrävning
Rundad form med fyllning av gråbrun silt och 
enstaka slaggbit i plan. 
Höjd: 128,68 m.ö.h.
Storlek: 0,38x0,35 meter
Djup/tjocklek: -
Schakt 720

A875 – Nedgrävning
Fyrkantig med rundade hörn. Fyllning av grå-
brun silt med kol.
Höjd: 128,68 m.ö.h.
Storlek: 0,4x0,3 meter
Djup/tjocklek: -
Schakt 720

A884 – Nedgrävning
Oregelbunden form med fyllning av ljusgrå till 
brun silt med sparsamt inslag av kol. Tveksam 
anläggning.
Höjd: 128,68 m.ö.h.

Storlek: 0,6x0,6 meter
Djup/tjocklek: -
Schakt 720

A897 – Nedgrävning/Ränna
Avlång med fyllning av gråbrun silt med inslag 
av kol. Tveksam anläggning.
Höjd: 128,67 m.ö.h.
Storlek: 0,9x0,3 meter
Djup/tjocklek: -
Schakt 720

A911 – Fläck med kol
Oregelbundet oval med diffus avgränsning i 
plan och profil. Fyllning av matjordsblandad 
silt med kolinslag, mer kol i mitten.
Höjd: 128,64 m.ö.h.
Storlek: 0,4x0,25 meter
Djup/tjocklek: -
Schakt 720

A918 – Nedgrävning
Oregelbunden form med fyllning av ljus grå-
brun silt med sparsamt inslag av kol. Tveksam 
anläggning.
Höjd: 128,67 m.ö.h.
Storlek: 0,6x0,3 meter
Djup/tjocklek: -
Schakt 720

A938 – Nedgrävning
Rundad form med fyllning av gråbrun silt med 
inslag av kol och bränd lera, mörkare i norra 
halvan. Tveksam anläggning.
Höjd: 128,63 m.ö.h.
Storlek: 0,46x0,55 meter
Djup/tjocklek: -
Schakt 720

A947 – Ränna
Trattformad och avlång. Delen som är en ränna 
är 0,5 m bred. Fyllning av gråbrun silt med 
inslag av kol, bränd lera och enstaka bitar av 
slagg. I rännan mer rödbränd silt. En 0,2 m 
stor sten påträffades i sydöstra kanten. Fynd 
av brända ben, F7. Möjlig start på dike i början 
av sluttning? 
Höjd: 128,55 m.ö.h.
Storlek: 6x2,5 meter
Djup/tjocklek: -
Schakt 720

A1004 – Nedgrävning
Rundad form. Fortsätter utanför schaktet. I an-
slutning till A947, se ovan. Samma sorts fyllning 
men med något mer kol.
Höjd: 128,64 m.ö.h.
Storlek: 0,5x0,5 meter

Figur 9. A846, stolphål, från norr.
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Djup/tjocklek: -
Schakt 720

A1012 – Sotfläck
Oregelbundet rektangulär i plan med något 
diffus avgränsning. Oregelbunden och diffus 
profil. Fyllning av sot- och kolblandad matjord.
Höjd: 128,49 m.ö.h.
Storlek: 0,35x0,14 meter
Djup/tjocklek: 0,04 meter
Schakt 720

A1016 – Stolphål
Möjligt störhål. Oregelbundet rund i plan och 
tydligt skålformad profi. Homogen fyllning av 
matjordsblandad silt med enstaka kolfragment, 
något mörkare ut mot kanten. 
Höjd: 128,41 m.ö.h.
Storlek: 0,35 meter diameter
Djup/tjocklek: 0,16 meter
Schakt 720

A1032 – Grop
Rundad form, fortsatte in under schaktväggen. 
Fyllning av gråbrun silt med inslag av bränd 
lera, sparsam mängd kol. Innehöll små och stora 
slaggbitar samt enstaka skärvstenar.
Höjd: 127,43 m.ö.h.
Storlek: 1,5x1,1 meter
Djup/tjocklek: -
Schakt 720

A1042 – Ränna
Avlång ränna med fyllning av matjord i form 
av brun silt. Innehöll recent material i form av 
yngre rödgods, glas, fragment av CU-leg, järn-
fragment och slagg.  
Höjd: 124,74 m.ö.h.
Storlek: 2x0,3 meter
Djup/tjocklek: 0,1 meter
Schakt 720

A1058 – Mörkfärgning
Avlång form. Svårrensad p.g.a. regn. Fyllning av 
brun silt med sparsamt inslag av kol och bränd 
lera. Innehöll rikligt med slagg, skärvig sten och 
ugnsväggfragment. En 0,3 m stor sten syntes 
i östra schaktväggen, möjligen eldpåverkad. 
Fynd av brända ben.
Höjd: 126,83 m.ö.h.
Storlek: 5x1,6 meter
Djup/tjocklek: -
Schakt 720

A1070 – Ränna
Avlång och gick tvärs över sökschaktet. Fyllning 
av gråbrun silt med inslag av slagg, bränd lera 
och sparsam mängd kol. 

Höjd: 128,21 m.ö.h.
Storlek: 1,7x1,6 meter
Djup/tjocklek: -
Schakt 720

A1078 – Kolkoncentration
Mörkgrått lager bestående till största delen av 
kol, sot och silt (figur 10). Skärs i väst av stolphål 
A1256. Fortsätter i öst utanför schaktet. Synlig i 
profil i sektion figur 11.
Höjd: 128,93 m.ö.h.
Storlek: 0,9x0,7 meter
Djup/tjocklek: 0,1–0,13 meter
Schakt 720

A1087 – Stolphål
Oregelbunden men samlad i plan. Svagt lutande 
sidor mot plan botten. Innehöll två fyllningar, 
delvis infiltrerade: 1) 0,1–0,12 m tj grå sotig silt 
med kolfragment och bränd lera, 2) 0,2 m tj 
mörkt gråbrunt sot- och kollager, ganska siltigt 
med bränd lera. Centralt fanns ett stolphål med 
lodräta väggar ca 0,3 m dj från kanten av ned-
grävningen med fyllning 2 som nämns ovan. 
Synlig i profil i sektion 1252, (figur 11).
Höjd: 128,90 m.ö.h.
Storlek: 0,7x0,7 meter
Djup/tjocklek: 0,15–0,2 meter

Figur 10. A1078 – kolkoncenration och A1087 – stolphål, 
från öster.
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kan utgöra möjlig stenskoning.
Höjd: 128,88 m.ö.h.
Storlek: 0,9x0,6 meter
Djup/tjocklek: -
Schakt 720

A1113 – Stolphål
Möjligt stolphål (figur 13). Kvadratisk med run-
dade hörn. Fyllning av gråbrun silt me inslag 
av bränd lera och kol. Stenar intill 0,1–0,2 m i 
södra kanten, kan utgöra möjlig stenskoning.
Höjd: 128,84 m.ö.h.
Storlek: 0,7x0,7 meter
Djup/tjocklek: -
Schakt 720

A1126 – Stolphål
Oregelbunden form i plan (figur 14). Flera 
fyllningar av silt, huvudsakligen mörkgrå silt 
med inslag av kol, träfibrer, slagg och bränd 
lera (figur 15). Mot kanterna även fyllningar 
av gul, beige och grå silt i med inslag av slagg, 
kol, järnutfällningar och sten. Överst fanns en 
spetsig nedgrävning med fyllning av beige silt 
som troligen var ett recent störhål.
Höjd: 128,83 m.ö.h.
Storlek: 0,8x0,55 meter
Djup/tjocklek: 0,64 meter
Schakt 720

Datering: 957±28 BP
Schakt 720

A1097 – Stolphål
Möjligt stolphål (figur 12). Oval med fyllning av 
gråbrun silt med sparsamt inslag av bränd lera 
och kol. Stenar intill 0,1–0,2 m i södra kanten, 

Figur 14. A1126 – stolphål, från norr.Figur 13. A1113 – stolphål, från norr.

1. Grå sotig silt med kolfragment och bränd lera.
2. Mörk grå silt med hög andel träkol.
3. Mörk grå silt med större kolbitar och bränd lera.
4. Kolkoncentration A1078. Mörkgrått lager bestående till största delen av kol och sot samt silt. 
Figur 11. Sektion grävd genom kolkoncentration A1078 (t.h.), stolphål A1087 (t.v.), stolphål A1256 (t.h.). Från syd. 
Foto: David Fahlberg.

Figur 12. A1097 – stolphål, från öster.



41

A1222 – Nedgrävning
Rund i plan. I profil mestadels tunn 0,05–0,07 
meter men förekom en avsmalnande spetsig 
botten på östra sidan vilket representerar ett 
störstick omkring 0,15 m brett (figur 18). Fyll-
ningen bestod av grå, sotig silt med kolfläckar, 
något mörkare vid djupsticket.
Höjd: 128,85 m.ö.h.
Storlek: 0,3 meter diameter
Djup/tjocklek: 0,05–0,35 meter
Schakt 720

A1256 – Stolphål
Endast synlig i profil i sektion, figur 11. Rundat 
trattformat i profil i toppen därefter lodräta väg-
gar mot plan botten. Innehöll två fyllningar: 0,15 
m tj grå sotig silt med kolfragment och bränd 
lera. Den andra fyllningen bestod av 0,22 m 
tj något mörkare grå silt med större kolbitar 
och bränd lera. Fyllningen bestod av samma 
material som låg i lagret ovanpå anläggningen. 
Lagret är trolig samma som L1 i A1087. Det har 
troligen rasat ned vid upptagande av stolpen.
Höjd: 128,92 m.ö.h.

A1143 – Stolphål
Möjligt stolphål (figur 16). Rundad med fyll-
ning av gråbrun silt med inslag av bränd lera 
och kol. Innehåller skärvsten och slagg. Fynd 
av bränt ben.
Höjd: 128,82 m.ö.h.
Storlek: 0,8x0,55 meter
Djup/tjocklek: -
Schakt 720

A1156 – Nedgrävning
Rund med fyllning av gråbrun silt med inslag 
av kol i plan (figur 17). Innehåller enstaka 
skärvstenar och en slaggbit. Fynd av bränt ben.
Höjd: 128,73 m.ö.h.
Storlek: 0,7x0,7 meter
Djup/tjocklek: -
Schakt 720

Figur 16. A1143 – stolphål, från norr.

Figur 18. A1222 – nedgrävning, från söder.

Figur 17. A1156 – nedgrävning, från NV.
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6. Beige silt. Troligen recent störhål.
Figur 15. Sektion genom A1126 ritad från nordnordost. 
Svartrandig markering är koncentrationer av kol. Skala 
1:40.
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Storlek: 0,25 meter diameter
Djup/tjocklek: 0,37 meter
Schakt 720

A2029 – Dike
Fortsättning på A538. Nedgrävningen var flack 
och grund. Innehållet bestod av en matjordsak-
tig fyllning, bitvis med mycket träkol.
Höjd: 124,45 m.ö.h.
Storlek: 7,7x0,5–0,8 meter
Djup/tjocklek: 0,03–0,1 meter
Schakt 2016

A2092 – Stolphål
Stolphål med fyllning av ljus, beige, sot- och 
kolflammig lera. Innehöll även färgning från 
en stolpe: A2102, se nedan.
Höjd: 128,90 m.ö.h.
Storlek: 1,45x1,4 meter
Djup/tjocklek: min 0,4 meter
Schakt 2088

A2102 – Stolphål
Påträffades inom A2092. Del av stolphålets fyll-
ning bestående av mörkbrun lera.
Höjd: 128,91 m.ö.h.
Storlek: 0,3x0,3 meter
Djup/tjocklek: min 0,4 meter
Datering: 720±28 BP
Schakt 208

A2109 – Mörkfärgning
Oval i plan med fyllning av gråbeige silt. Möj-
ligtvis ett stolphål.
Höjd: 128,89 m.ö.h.
Storlek: 0,55x0,35 meter
Djup/tjocklek: -
Schakt 2088

A2122 – Grop
Halvrund anläggning som fortsatte utanför 
schaktet. Anläggningen var skålformad i profil. 
Fyllningen bestod överst av ett tunt beige silt-
lager. Därunder fanns ett 0,1 m tjockt lager av 
svart, kolrikt silt som syntes slängs ytterkanten 
av anläggningen i plan. Det förekom inslag av 
murken sten, lite småslagg och ugnsväggsfrag-
ment, särskilt i västra delen. Därunder fanns 
ett 0,1 meter tjockt grått siltlager ovanpå 0,05 
meter beige silt. Underst fanns 0,05 m grå silt. 
Ett mindre antal naturrundade stenar intill 0,1 
m påträffades i det övre och undre lagret. 
Höjd: 129,03 m.ö.h.
Storlek: 2x1,6 meter
Djup/tjocklek: 0,35 meter
Schakt 2118
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VEDLAB 
     Vedanatomilabbet 
 
Vedlab rapport 21109     2022-06-01 
 
Vedartsanalyser på material från Dalarna, Borlänge, Bro FU A1782. 
 
Uppdragsgivare: Emelie Svenman/Dalarnas museum 
 
Arbetet omfattar sex kolprover från en boplats i Borlänge. 
Proverna innehåller kol från al, björk, gran och tall.  
Björk och al bör ge låg egenålder vid datering. Tall och gran kan ge högre. 
Innehållet i de tre stolphålen visar att kolet troligen har annat ursprung än i stolparna. Möjligen är grankolet i 
prov 11 och tallkolet i prov 10 från stolpar. 
 
Analysresultat  
 
Anl. ID Anläggnings- 

typ 
Prov-  
mängd 

Analyserad  
mängd 

Trädslag Utplockat 
för 14C-dat. 

Övrigt 

750 5 Härd/Kokgrop 0,9g 0,9g 6 bitar Al 1 bit 
Gran 2 bitar 
Tall 3 bitar 

Al 39mg  

750 6 Härd/Kokgrop 0,5g 0,5g 5 bitar Gran 5 bitar Gran 31mg  
816 8 Stolphål <0,1g <0,1g 1 bit Björk 1 bit Björk 23mg  
682 4 Härd/Kokgrop 2,9g 2,9g 3 bitar Gran 3 bitar Gran 25mg  
1087 10 Stolphål? 0,4g 0,2g 2 bitar Al 1 bit 

Tall 1 bit 
Al 22mg 
Tall 20mg 

 

2012 11 Stolphål <0,1g <0,1g 2 bitar Gran 2 bitar Gran 8mg  
 
 
Erik Danielsson/VEDLAB 
Box 178 
791 24 FALUN 
Tfn: 070 34 00 645 
E-post: vedlab@vedlab.se 
www.vedlab.se 
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De här trädslagen förekom i materialet 
Art Latin Max 

ålder 
Växtmiljö Egenskaper och användning Övrigt 

Al 
Gråal 
Klibbal 

Alnus sp. 
Alnus incana 
Alnus 
glutinosa 

120 år Klibbalen är starkt knuten till 
vattendrag. Gråalen är mer 
anpassningsbar 

Motståndskraftigt mot fukt. 
Brinner lugnt och ger mycket 
glöd.  

Klibbalen kom söderifrån ca 
5000 f.Kr. Gråalen vandrar in 
norrifrån ett par tusen år senare 

Björk 
Glasbjörk 
 
Vårtbjörk 

Betula sp. 
Betula 
pubescens 
Betula 
pendula 

300 år Glasbjörken är knuten till 
fuktig mark gärna i närhet till 
vattendrag. Vårtbjörken är 
anspråkslös och trivs på torr 
näringsfattig mark. Båda 
arterna är ljuskrävande. 

Stark och seg ved. Redskap, 
asklut, träkol. Ger mycket glöd. 

Glasbjörk bildar även 
underarten Fjällbjörk. 
Förutom veden har nävern haft 
stor betydelse som råmaterial 
till slöjd.  

Gran Picea abies 350 år Trivs på näringsrika jordar. 
Tål beskuggning bra och 
konkurrerar därför lätt ut 
andra arter 

Lätt och lös men ganska seg 
ved. Ofta rakvuxen. Ganska 
motståndskraftig mot röta. 
Stolpar golvbrädor störar 
lieskaft, korgar 

Bark till taktäckning. Granbarr 
till kreatursfoder 

Tall Pinus 
silvestris 

600 år Anspråkslös men trivs på 
näringsrika jordar. Den är 
dock ljuskrävande och blev 
snabbt utkonkurrerad från de 
godare jordarna när granen 
kom 

Stark och hållbar. 
Konstruktionsvirke, stolpar, 
pålar, båtbygge, kärl (ej för 
mat) takspån, tjärbloss, träkol, 
tjärbränning 

Underbarken till nödmjöl, 
årsskott kokades för C-
vitaminerna. Även som 
kreatursfoder 

 
Uppgifter om maximal ålder, växtmiljö, användning mm är hämtade ur: Holmåsen, Ingmar Träd och buskar. 
Lund 1993. Gunnarsson, Allan Träden och människan. Kristianstad 1988. Mossberg, Bo m.fl. Den nordiska 
floran. Brepol, Turnhout 1992. 
 
 
 Vedartsanalysen görs genom att studera snitt- eller brottytor genom mikroskop. Jag har använt stereolupp Carl Zeiss Jena, Technival 2 
och stereomikroskop Leitz Metalux II med upp till 625 gångers förstoring. Mikroskopfoton är tagna med Nikon Coolpix 4500. 
Referenslitteratur för vedartsbestämningen har i huvudsak varit Schweingruber F.H. Microscopic Wood Anatomy 3rd edition och 
Anatomy of European woods 1990 samt Mork E. Vedanatomi 1946. Dessutom har jag använt min egen referenssamling av förkolnade 
och färska vedprover. 
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Bilaga 5 Fyndlista

 

Nr Sakord Materi
al 

Teknik Vikt g  Antal Frag. Anläggning 
Schakt 

Kommentar 

11 Pärla Glas 
 

1,3 1 1 A1058? Gul med vita ränder, 
skåror i sidorna 

15 Föremål Järn Smitt 45 1 1 A816 Svagt S-formad med 
rundad ände, möjligt 
eldstål? 

18 Kvarnstens-
fragment 

Sandste
n 

- 560 1 1 A750, övre 
fyllningen 

Tveksam tolkning 

 

Ben 

Nr Sakord Materi
al 

Teknik Vikt g  Antal Frag. Anläggning 
Schakt 

Kommentar 

4 Bränt ben Ben Bränt 0,1 1 2 A1256 
 

5 Bränt ben Ben Bränt 0,5 3 3 A1058 
 

6 Bränt ben Ben Bränt 0,5 2 2 A1156 
 

7 Bränt ben Ben Bränt 2,3 2 3 A947 
 

8 Bränt ben Ben Bränt 0,1 1 1 A1078 
 

9 Bränt ben Ben Bränt 0,1 1 2 A816 
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