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Abstract

Keywords: bloomery iron working, roasting 
ore, smallscale quarries, mediveal iron 
production, trench evaluation, Iron Age.

This report presents the results from an 
archaeological trench evaluation carried 
out in October 2010 at Brånahult, Madesjö 
parish, Småland. The investigation was caused 
by plans of expanding a stone quarry and 
building a road into an area with previously 
recorded bloomery remains, remains of places 
where ore has been roasted, remains of coal 
and tar production and several small scale 
quarries. Among them the registered remains 
RAÄ 331:1, 332:1, 373 and 374. Three trial 
excavations have previously been performed 
in the area, the latest in December 2009, in 
order to further establish the character of the 
remains and its boundaries. Those excavations 
also established that the remains was well 
preserved and contained an unusual amount 
of remains from different stages in the iron 
production process. 

The purpose of the present trench evaluation 
was to make sure that no ancient remains were 
harmed in the process of excavating the new 

road and to document any previously unseen 
remains. During the cause of the digging two-
three places could be observed at the western 
edge of the trench with remains of ore roasting in 
connection to large red- soil areas. The red-soil 
is the natural resource used in the production 
of iron and found in large quantities in the area. 
During the trench evaluations in 2009 a large 
red-soil deposit, with accompanying roasting 
sites, was mapped in the area and the fi ndings 
of the present trench evaluation confi rms the 
limits of this area. The construction of the road 
is judged to cause no damage to the registered 
remains and therefore Kalmars läns museum 
have no objections to it. It should be noted 
though, that if the area west of the planned road 
should be subject to further building- or quarry 
projects registered remains would be damaged. 
In this case a fi nal archaeological excavation is 
suggested. Decisions in this matter is made by 
Kalmar County Administrative Board. 
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Skala 1:1 000 000

Karta över Kalmar län med undersökningsområdet markerat.
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Sammanfattning

Under en dag i oktober 2010 genom-
förde Kalmar läns museum, på initiativ 
av exploatören Nybrogus, en schakt-
övervakning i samband med en planerad 
vägdragning inför en utvidgning av den 
befi ntliga stentäkten i Brånahult. Den 
planerade vägen går intill ett fl ertal forn-
lämningar, bl.a. RAÄ 331:1, 332:1, 373 
och 374, av järnframställningskarak-
tär. Lokalen har förundersökts vid tre 
tidigare tillfällen. Först 2008 för att av-
gränsa järnframställningsplatsen RAÄ 
332, samtidigt som fl era lämningar 
påträffades. Senare samma år förunder-
söktes själva järnframställningsplatsen 
som befanns vara oväntat välbevarad 
och stor samtidigt som lämningar från 
fl era steg i järnframställningen påträffa-
des. Under 2009 genomfördes en större 
översiktlig förundersökning av området 
under vilken de många mindre stenbrott 
som påträffats i området dokumentera-
des samtidigt som undersökningen kun-
de peka ut ett omfattande område med 
lämningar av rostverksamhet och malm-
utvinning i form av rödjord (Åstrand & 
Nilsson 2010). 

De tidigare undersökningarna fast-
slog att lokalen var större än vad som 
tid  igare ansetts och innefattade lämning-
ar från allehanda utmarksverksamhet 
såväl som fl era steg i järnframställning, 
där ibland kolning, tjärframställning, 

stenbrytning, malmutvinning och rost-
ning, med dateringar från högmedeltid 
fram till modernare tid. Att en lokal 
innefattar så många steg i järnframställ-
ningsprocessen är en mycket ovanlig 
företeelse som sällan undersökts arkeo-
logiskt. Brånahultlokalen har därför en 
mycket hög kunskapspotential gällande 
information kring den omfattande, men 
i stort okända, småländska medeltida 
järnframställningen. Lokalen kan vidare 
erbjuda en samlad bild av en gårds, eller 
ett mindre samhälles, utmarksverksam-
het. 

Schaktet för den planerade vägen 
drogs precis i kanten av fornlämnings-
området och på två, möjligen tre, platser 
framkom spår av malmrostning i schakt-
kanten. Inom vägsträckningen påträffa-
des även en stenröjd yta och två större 
förekomster av rödjord vilka bekräftar 
utbredningskartan för rödjord och pot-
entiella rostningsplatser som presentera-
des som resultat av förundersökningen 
2009 (Åstrand & Nilsson 2010, fi g. 
11). Vägläggningens inverkan på de 
registrerade fornlämningarna bedöms 
som ringa varför Kalmar läns museum 
inte har några invändningar till den nu 
planerade exploateringen, under förut-
sättning att den västra schaktkanten inte 
överskrids (se Fig. 2). 

Om området vid ett framtida tillfälle 
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relsen. Ifall sådan exploatering kommer 
genomföras rekommenderar Kalmar 
läns museum att en arkeologisk slutun-
dersökning genomförs.

skall exploateras vidare bortom den nu 
undersökta schaktkanten kommer med 
all sannolikhet åverkan ske på fast forn-
lämning vilket kräver beslut av länssty-
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Inledning

Under en dag i slutet av oktober 2010 genom-
förde Kalmar läns museum en arkeologisk 
schaktövervakning på fastigheten Brånahult 
1:8 i anslutning till järnframställningsläm-
ningarna RAÄ 332, samt de många stenbrott 
i anslutning till fornlämningen, i Madesjö 
socken, Nybro kommun, Småland. Beställare 
var Nybrogrus AB, som planerar att utvidga 
sin befi ntliga bergtäkt i området. Schaktöver-
vakningen utfördes i samband med schakt-
ningen för den väg som skall kringgärda den 
kommande bergtäktsutvidgningen. Schakt-
övervakningen genomfördes på två tidigare 
delundersökta områden, yta A norr om järn-
framställningsplatsen RAÄ 332, där fl era 
ålder domliga stenbrott dokumenterats och yta 
B sydost om RAÄ 332, där fl era lämningar 
efter lågteknologisk järnframställning påträf-
fats. Schaktövervakningen genomfördes på 
initiativ av exploatören. Ansvarig arkeolog i 
fält var Jhonny Therus, som också svarat för 
färdigställandet av föreliggande rapport.

Fig. 1. Fornlämningar i området och ytorna A och B, vilka 
etablerades under förundersökningen 2009.
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Inom yta B var förundersökningen inriktad på 
att avgränsa RAÄ 332 samt att lokalisera och 
förundersöka eventuella tidigare inte kända 
fornlämningar. Det första delområdet, yta A, 
motsvarar till stor del den yta som förunder-
söktes i september 2008 undantaget de delar 
som man då kunde konstatera ingick blästplat-
sen RAÄ 332. Det andra delområdet, yta B, lig-
ger sydöst om RAÄ 332, mellan denna och den 
befi ntliga bergtäkten. Totalt dokumenterades 
13 stenbrott varav 12 låg inom undersöknings-
ytorna med sex på varje yta. Täktverksamheten 
har av allt att döma varit småskalig och en-
dast mindre stenstorlekar och kvantiteter har 
förmodligen utvunnits. Från den närbelägna 
järnframställningsplatsen RAÄ 332 har vid 
förundersökningen, som utfördes 2008, inga 
stenar påträffats vilka går att knyta till sten-
brotten. Den sten som tagits bör ha fungerat 
bra för husgrunder eller som grindstolpar. Ett 
av stenbrotten skiljer sig från de övriga då det 
utgörs av ett kvartsbrott. Verksamheten har 
troligtvis bedrivits av en närliggande gård och 
styrts av dess behov.

Lämningarna inom yta B dominerades av 
spår efter rostning av malm då man genom 
upphettning har preparerat den upptagna röd-
jorden så att den skulle kunna användas för 
järnframställning. Vid sökschaktsgrävningen 
under förundersökningen 2009 kunde tio 
rostningsplatser eller malmupplag lokaliseras. 
Samtliga var belägna på väldränerade, stenfria 
ytor nära låglänta partier. En liknande rost-
ningsplats påträffades även vid den tidigare 

Intill bergtäkten vid Brånahult har tidigare 
tre förundersökningar utförts och den aktue-
ll a schaktövervakningen sker som ett led i 
den planerade utvidgningen av bergtäkten. I 
september 2008 gjordes en förundersökning 
i området omedelbart norr om järnframställ-
ningsplatsen RAÄ 332 för att avgränsa bläst-
platsen åt detta håll och för att ta reda på om 
ytterligare lämningar fanns inom det plane-
rade exploateringsområdet (Papmehl-Dufay 
2008). Senare samma år i december utfördes 
en förundersökning inom själva järnframställ-
ningsplatsen RAÄ 332 samt i det omgivande 
området väst och sydväst om denna (Åstrand 
et al. 2009). Vid denna förundersökning kunde 
man konstatera att lämningarna inom RAÄ 
332 var välbevarade och att slagglagren var 
mer omfattande än vad man tidigare antagit. 
Ytterligare två mindre blästplatser påträffades 
i området väster om RAÄ 332 (RAÄ 375, 377). 
Lämningarna efter järnframställningen kunde 
utifrån tre 14C-analyser dateras till 1300-talet 
eller 1400-talets första hälft. En tjärdal, RAÄ 
331, och två kolbottnar, RAÄ 373 och 374, 
förundersöktes i samband med detta. Dessa 
före föll dock vara av en yngre typ och datera-
des inte. 

I december 2009 genomfördes en förunder-
sökning vilken omfattade två delområden, dels 
yta A, norr om järnframställningsplatsen RAÄ 
332, dels yta B sydost om samma järnframställ-
ningsplats (Åstrand & Nilsson 2010). Inom yta 
A gjordes en fördjupad dokumentation av de 
stenbrott av äldre typ som fi nns inom området. 

Bakgrund
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järnhanteringen i sydöstra Småland är alltså 
bristfällig vilket gör att den typ av välbevarade 
lämningar som järnframställningsplatsen vid 
Brånahult representerar har en stor kunskaps-
potential. 

Inför den kommande exploateringen av 
området beslutade Länsstyrelsen i Kalmar 
län att ge tillstånd för bergtäkt i det område 
vilket i tidigare ansökan benämnts ”etapp 1” 
(Lst 431-4646-10). Kopian av beslutet vilken 
Kalmar läns museum erhöll saknade kart-
bilagor, varför det låg nära till hands att tolka 
”etapp 1” ut ifrån till museet, från Länsstyrelsen, 
tidigare inkomna kartor där ”etapp 1” utpekas 
varande båda de områden som i föregående un-
dersökningar kallas ”område A och B”. Då det 
i tidig are rapporter (Bl.a. Åstrand & Nilsson 
2010) rekommenderats, på grund av områdets 
stora kunskapspotential, att en exploatering av 
område B bör föregås av en arkeologisk slutun-
dersökning nödgades museet kontakta Läns-
styrelsen i Kalmar län. Via telefon slogs där-
igenom fast att ”etapp 1” i beslutets kartbilaga 
inte helt korresponderade med tidigare kartors 
”etapp 1” utan innefattade endast ”område A” 
och den östra halvan av ”område B” varigenom 
exploateringsområdet hamnar utanför skydds-
området för fornlämning Madesjö 332:1 och 
huvuddelen av de lämningar som framkommit 
under förundersökningen 2009. Område A och 
östra halvan av område B var således godkänt 
för exploatering.

Inför sagda exploatering planerades en väg 
utmed kanten av exploateringsområdet var-
för Nybro grus AB föredömligt kontaktade 
Kalma r Läns Museum för att få skyddsområdet 
för fornlämningarna utmärkt och schaktöver-
vakning under den inledande vägschaktningen 
i syfte att förhindra att skyddsområdet oavsikt-
ligen överträddes och att tidigare okända forn-
lämningar som framkom skulle identifi eras.

förundersökningen i utkanten av järnframställ-
ningsplatsen RAÄ 332 och de nu påträffade 
lämningarna kan ses som en direkt fortsättning 
av dessa. Stick med jordsond visade att röd-
färgade lager med magnetiskt material fanns 
på fl er platser och ytterligare rostningsplatser 
fi nns antagligen. De fastställda rostningsplat-
serna fanns i olika lämpliga terränglägen inom 
en ca 8 000 m2 stor yta i områdets centrala 
delar. Två analyser gjordes på kolprov tagna 
ur rostningslagren. Dessa gav en datering till 
perioden 1500-tal till tidigt 1600-tal, vilket är 
något yngre än dateringarna från blästerplat-
sen. Rostningen utgjorde ett viktigt led i järn-
framställningsprocessen. Denna lämningstyp 
har dock sällan undersökts. Inom yta B fanns 
även spår av täktverkssamhet där man grävt 
upp den rödjord som utgjort malmråvaran på 
platsen.

De tidigare förundersökningarna har visat 
att det i området fi nns spår av fl era olika typer 
av utmarksbruk där man förutom järnfram-
ställning även sysslat med tjärbränning, kol-
ning och stenbrytning. I de småländska skogs-
bygderna har olika utmarksnäringar varit av 
stor betydelse från medeltid och fram till vår 
tid. Järnframställningsplatsen RAÄ 332 är ett 
välbevarat exempel på en av de många bläst-
platser som fi nns i östra Smålands skogsbyg-
der. I Kalmar län fi nns omkring 1000 bevarade 
blästbrukslämningar, en koncentration som 
är bland de högsta i Skandinavien och till sin 
sammansättning av olika lämningar tämligen 
unik. Till dags dato har ingen registrerad järn-
framställningsplats i området genomgått en 
fullständig arkeologisk undersökning. Några 
enstaka medeltida blästplatser i regionen har 
delundersökts, bland annat i Skåningsmåla i 
Bäckebo socken ca två mil nordost om det här 
aktuella området (Rubensson 2000:290-305). 
Kunskapen omkring den omfattande medel tida 
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kallat blästbruk, samt olika typer av lämningar 
efter skogsbruk. De blästbrukslämningar som 
fi nns i skogsbygderna innanför Kalmarkusten 
har främst kunnat dateras till medeltid. Forn-
lämningen RAÄ 332 utgör, tillsammans med de 
nyfunna blästbrukslämningarna RAÄ 375 och 
377 typiska representanter för skogsbygdens 
omfattande lämningar efter järnframställning. 
I trakten fi nns få fornlämningar från förhisto-
risk tid och från Madesjö socken fi nns enbart 
ett fåtal kända förhistoriska gravar. Man har 
därför antagit att området befolkats under den 
medeltida expansionen.

I närområdet fi nns lämningar efter kolning, 
tjärbränning och stenbrytning. Inom det i de-
cember 2008 förundersökta området ligger 
tjärdalen RAÄ 331, en ca 9 meter stor häst-
skoformad anläggning belägen i en sluttning. 
Strax väster om yta B fi nns även två kolbott-
nar varav den ena, RAÄ 373 är ovanligt stor 
med en diameter av 35-40 meter. Intill denna 
kolbotten fi nns även en kolarkoja. Ytterligare 
ett stycke längre åt väster fi nns en mindre kol-
botten, RAÄ 374. 

Den nu aktuella schaktövervakningen utfördes 
vid Brånahult, en dryg halvmil nordväst om 
Nybro och ca 750 m norr om väg 31. Schak-
tet drog genom de två tidigare förundersökta 
ytorna A och B. Området var, innan avverk-
ning i samband med den planerade bergtäckt-
utvidgningen, i sin helhet skogsbevuxet. Yta 
A dominerades av höglänt och förhållandevis 
öppen tallskog medan yta B innehöll både tall-
skog och mer sluten granskog belägen i mer 
låglänta lägen. Jordmånen i området består 
av grusig/stenig morän och marken är kraftigt 
stenbunden. På många håll går berg i dagen. 
Marktillväxten i området är låg och i regel vid-
tar moränen direkt under vegetationstäcke och 
förna. Inom de aktuella ytorna fi nns inte några 
egentliga våtmarker och de låglänta partierna 
saknade torvlager eller partier med gyttja. Om-
rådet förefaller dock påverkat av genomrin-
ning och under schaktövervakningen befanns 
grundvattennivån endast ca 0,3-0,4 m under 
markytan.

De kända fornlämningarna i närområdet do-
mineras av lämningar från järnframställning, så 

Topografi  och fornlämningsmiljö
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Syfte
Då den planerade vägen skall dras intill skydds-
området för fornlämningen Madesjö 332:1 och 
genom ett område där tidigare förundersök-
ning påvisat närvaro av blästbrukslämningar 
och stentäkter av äldre karaktär var undersök-
ningens syfte att säkerställa att schaktning arna 
i samband med vägbyggnationen inte överträd-
de skyddsområdet för fornlämningarna eller 
blottlade tidigare okända sådana. 

Genomförande

Metod
Utifrån tidigare förundersökningars resultat 
ut snittslades skyddsområdet för fornlämning-
arna och grävningen genomfördes i form av 
schaktövervakning där området för den plan-
era de vägen maskinavbanades. Framkomna 
rödjordsområden och potentiella stenbrott 
dokumenterades med digitalfoto och mättes in 
med GPS. Sammanlagt togs en yta av 2060 m² 
upp i två schakt om ca 1030 m² vardera. Schakt-
en lades inte igen efter undersökningen.
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Fig. 2. De aktuella schakten med tidigare registrerade stenbrott och det indikerade rödjordsområdet 
med rostplatser.
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ersattes med stora områden rödjord av samma 
kvalitet och vilade på den blockrika moränen. 
Att jorden i lagret var mycket järnrik framgick 
av de stora sjok, i botten av rödjordslagren, där 
järnutfällningar bildat 0,05-0,08 m tjocka och 
ibland 2-3 m breda kompakta rostfärgade fl ak. 
Även på denna yta kom schaktet att i huvud-
sak grävas 0,2-0,4 m djupt. I ytans norra del 
framkom ett ca 26 x 3 m stort  rödjordsområde 
(fi g 5) vilket inte gav något större magnetiskt 
utslag. Centralt korsades schaktet av en min-
dre höjdrygg, med en plan yta, ca 10 x 20 m 
stor, i nordöstlig-sydvästlig riktning. I terräng-
en före föll höjdskillnaden mycket liten, dock 
framgick tydligt att höjdryggens yta var sten-
röjd. Vid avbaning framkom även att höjdryg-
gen endast hade ett mycket tunt, eller inget alls, 
mörkt siltlager utan under vegetationslinsen 
framkom omedelbart moränen med fl ammiga 
partier av svartbrun humös silt i vilken fl era 
stenlyft kunde observeras (fi g 6). Precis nedan-
för den södra kanten av höjdryggen framkom, 
i ett något stenrikare parti, en mindre svart-
färgad svacka, ca 3,2 x 1,3 m, fylld med min-
dre varpliknande stenkross (fi g 7). I områdets 
södra del, där vägsträckningen gjord en tydlig 
krök västerut framkom ytterligare ett påtagligt 
parti rödjord med två mindre områden där de 
magnetiska utslagen var kraftiga (fi g 8). 

Yta A
Schaktet i vägsträckningen drogs längs yta 
A:s västra kant i ett stenrikt område utan på-
taglig marktillväxt och ett mycket tunt vege-
tationslager. Under ett ofta mycket tunt lager 
silt eller siltig morän vidtog morän omgående. 
Schaktets allra nordligaste del var något lägre 
beläget och vattensjukt strax under markytan. 
Tack vare den rikliga närvaron av moränblock 
kom schaktets djup att variera kraftigt, men i 
huvud sak grävdes det ca 0,2-0,4 m djupt. Cen-
t ra l  t i yta A påträffades en 7 x 5 m stor möj-
lig stentäkt (fi g. 3) vilken ligger strax öster om 
stenbrott nr 5 från förundersökningen 2009 
och utgör troligen en fortsättning på samma 
stenbrott. I ytans sydvästra hörn framkom ett 
rödjordsområde med fl äckvis förekomst av 
magnetisk mörkt rödbrun jord (fi g 4). Störst 
magnetiskt utslag gavs dock precis i kanten av 
den befi ntliga vägen.

Yta B
I yta B kom schaktet att dras längs vägsträck-
ningen snett genom ytan. Precis som i yta A 
var undergrunden här rikligt blockbemängd. 
Dock fanns här ett något tjockare lager under 
den mycket tunna vegetationslinsen. Under 
vegetationen framkom ett 0,1-0,2 m mjukt 
mörkbrunt, ibland nästan svart, lager fi n del-
vis humös silt vilket partivis tunnades ut och 

Resultat
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Fig. 4. I kanten av schaktet i yta A:s södra ände framkom ett rödjordsområde som gav tydligt magnetiskt utslag, 
d.v.s.  lämningar av en rostplats.

Fig. 3. Den potentiella stentäkten, vilken anslöt till det tidigare registrerade stenbrott nr 5.
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Fig. 5. I yta B:s norra ände framkom ett ca 26 x 3 m stort rödjordsområde. Rödjorden utgör en viktig råvara i 
järnframställningsprocessen.

Fig. 6. Höjdryggen med den stenröjda ytan. Stenlyften syns tydligt som mörka fläckar.
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Fig 7. En mindre svacka fylld med sotfärgad varpliknande stenkross påträffades strax nedanför den röjda ytan.

Fig. 8. I område B:s södra del påträffades ytterligare två fläckar med spår av rostning.
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ses som oklar tills de kan sättas in i ett större 
sammanhang. 

I rapporten från 2009 års förundersökning 
redogörs närmare för rostplatsernas funktion 
och det svaga kunskapsläget gällande den 
omfattande medeltida småländska järnfram-
ställningen, varför det här räcker med att kon-
statera att den nu aktuella undersökningen be-
kräftat bilden av lokalen som ett väl utnyttjat 
utmarksområde där järnframställningen kan 
följas i fl era steg (Åstrand & Nilsson 2010). 
Lämningarna av rostverksamhet utgör ovanlig a 
lämningar vilka sällan undersökts arkeologiskt 
och än mindre placerats in i ett större samman-
hang vilket gör att lokalen har hög kunskaps-
potential.

Vägdragningens åverkan på de registrerade 
fornlämningarna och de som framkom vid 
undersökningen får anses vara ringa varför 
Kalmar läns museum inte har några invänd-
ningar till den nu planerade exploateringen och 
vägbygget, under förutsättning att den västra 
schaktkanten inte överskrids. 

Om området vid ett framtida tillfälle skall 
exploateras vidare bortom den nu undersök-
ta schaktkanten kommer med all sannolikhet 
åverkan ske på fast fornlämning vilket kräver 
beslut av länsstyrelsen. Om sådan exploatering 
kommer genomföras rekommenderar Kalmar 
läns museum att den föregås av en arkeologisk 
särskild undersökning.

Inom vägsträckningen i yta A påträffades inga 
fornlämningar utöver det möjliga stenbrottet 
vilket ingår i det redan dokumenterade om-
rådet med mindre stentäkter. Lämningen visar 
på att de vid inventering påträffade sten brotten 
kan ha en större utsträckning dold under torv-
en, samt att naturliga stråk där berget går i 
dagen har utnyttjats för täktverksamheten. I 
vägsträckningens sydvästra hörn tangerades 
ett område med rödjord vilken gav magnetiskt 
utslag och antyder närvaron av en rostplats 
strax nordväst om schaktet. Mycket tyder på 
att en annan rostplats kan ha skadats av den 
redan befi ntliga vägen.

Inom vägsträckningen i yta B framkom två 
större rödjordsområden vilka visar på en riklig 
närvaro av järnhaltiga råvaror i området och 
deras placering bekräftar bilden av rödjordens 
och rostplatsernas placering som presentera-
des efter förundersökningen 2009 (Åstrand & 
Nilsson. 2010. fi g 11). I schaktets södra ände 
påträffades i rödjorden två fl äckar som gav 
kraftigt magnetiskt utslag och bör vara rester 
av en eller fl era rostplatser vilka tangerats av 
schaktet. Mer svårtolkade lämningar utgörs 
av den fl ata och stenröjda ytan på höjdryg-
gen centralt i schaktet och den mindre balje-
liknande svackan med stenkross strax söder 
om den. Tvivels utan ingår de i komplexet av 
fornlämn ingar vilka nu är koncentrerade väs-
ter om vägschaktet, men deras funktion får an-

Tolkning och åtgärdsförslag
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