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När isen tinat

Isen hade länge tyngt landet. När den sakta tinat bort öppnade 
sig nya landskap. Lavar och mossor var de första som vågade sig 

fram. Lummer, dvärgbjörk och odon följde efter. Trots det karga 
hedlandskapet dröjde det inte länge förrän viltet hittade hit. I dess 
spår de första människorna. Stenålderns jägare följde vildrenar 
och hjortar tätt in på. Delar av Dalarna låg under vatten och havet 
nådde ända upp till den s.k. Runnviken. Det gjorde det lättare för 
människor att slå sig ner i mycket enkla, ofta tillfälliga boningar.

I Dalarna finns lämningar efter boplatser på flera platser med 
kokgropar och benrester av viltet. Den äldsta vid Orsandbadens 
campingområde intill Siljan är daterad till ca 8 000 f.Kr. Spår av 
bosättningar och gravsättningar finns på många håll – från Idre/
Särna långt upp i norr och söderöver intill Dalälven i nuvarande 
Avesta kommun. Alla fyndplatser i närheten av älvar och sjöar. 
Där fanns vattnet för det dagliga behovet, fisket och det begärliga 
viltet inom räckhåll.

After the Thaw
Ice weighed down the land for 
millennia. As it slowly receded, a new 
landscape emerged. Lichens and mosses 
were the first to venture forward. Club 
moss, dwarf birch and bilberry followed. 
In spite of the barren heaths it was not 
long before animals found their way 
here. The first humans followed closely 
in their tracks. Parts of Dalarna were 
under water and the sea reached all 
the way up to the so called Bay of Lake 
Runn. This made it easier for people 
to settle in very basic, often temporary 
dwellings.

In Dalarna there are remains of 
dwellings in several places with cooking 
pits and bones from game. The oldest, at 
Orsandbaden camping site, dates from 
about 8.000 B.C. Evidence of settlements 
and burial sites is abundant - from Idre/
Särna in the far north to the banks of 
the Dalarna River in the south in the 
borough of Avesta. All the sites are close 
to rivers and lakes. There was the water 
for daily needs, fishing and the sought 
after game within easy reach.Några fynd från en annan stenåldersboplats intill Limsjön i 

Leksand – del av stenyxa och ett spänne i tenn.

Some findings from another stone-age settlement by Limsjön in 
Leksand – part of a stone ax and a buckle made of tin.
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Bronsålderns få spår

För knappt 6 000 år sedan blev människorna mer bofasta i det 
som med tiden skulle kallas ”Svea rike”. Norröver skulle det 

dröja ett tag innan folk slog sig ner mer permanent. Jakten på vil-
tet och annat som försåg dåtidens nomader med livets nödtorft 
krävde en stor rörlighet. Lämningarna är inte så rika i Dalarna, så 
man får luta sig mot fynden i andra områden för att förstå, när 
människor blev jordbrukare genom att odla enkla grödor och häg-
na in mindre områden för tamdjur.

Det gäller också bronsåldern, som lämnat ganska få spår i 
landskapet. Några fångstgropar lever kvar från stenåldern. Det går 
också att hitta ett antal skålgropar och rösen på flera ställen. En 
intressant skida återfanns i Ärnäs i Älvdalen, en vacker bronsdolk 
i Räfstylla i Torsångs socken, liksom en kraftfull spjutspets från 
Stora Skedvi och en fint utformad kantyxa från Malung. Man har 
också hittat ett gammalt boplatslager i Hönsarvet i Borlänge. Men 
troligen levde man under den här tiden kvar parallellt i de äldre 
livsformerna med mycket jakt, fiske och samlande av det som na-
turen gav i de olika årstiderna. 

The few traces of the Bronze Age
Nearly 6.000 years ago people settled 
more permanently in what in time 
would be called “Svea Rike” (the Realm 
of the Sweonas). Further north it 
would be a while before this occurred. 
Hunting and foraging for the necessities 
of life demanded great mobility from 
the nomads of the day. Archaeological 
findings are not very plentiful in Dalarna, 
so you must rely on findings in other 
areas to understand the transition when 
humans became peasants by growing 
simple crops and fencing in small areas to 
keep a few domesticated animals.

This also applies to the Bronze Age, 
which has left few traces in the landscape. 
Some of the catch pits stem from the 
Stone Age. You can also find bowl pits and 
cairns in several places. An interesting 
ski was found in Ärnäs in Älvdalen, a 
beautiful bronze dagger in the parish of 
Torsång, as well as a large spear tip from 
Stora Skedvi and a skilfully crafted single-
edge axe from Malung. An old settlement 
layer has also been found at Hönsarvet in 
Borlänge. But probably the old lifestyle 
consisting of hunting-gathering what 
nature provided during the seasons still 
prevailed parallel to farming.

Bronsdolken från Räfstylla inmonterad i ett äldre gravlandskap.

The bronze dagger from Räfstylla in an old grave field.
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Andra mineraler tar över

Livet gick vidare. Hudarna skulle prepareras, köttet kokas och 
nya redskap skapas. Fynden av sjö- och myrmalm skulle sakta 

men säkert förändra vardagen för dåtidens människor. Enkla här-
dar skulle lysa intensivt i många trakter i landskapet med hjälp av 
bälgarnas kraftfulla syrepuffar. Det spröda järnet gjordes smidbart 
med många slag. Snart kunde man förstärka träspadar och plogar. 
Det blev lite enklare att röja och plöja. Dalarnas alla blästplatser 
gav mer än man kunde använda för eget behov. Enbart i områ-
det runt Borlänge-Falun har man lokaliserat över 1 500 ”primitiva 
härdar” för att framställa järn. Även i Siljansbygden finns många 
rester från sådana härdar med så kallad direkt järnframställning. 
Med tiden blev man så skicklig på att göra smidbara järnämnen, 
så att man kunde avyttra en del. Smidda ämnen lämnade snart 
landskapet för att ta sig söderöver mot Birka och andra handels-
platser. Mineraler skulle med tiden bli något av Dalarnas signum. 
Det överskott som järnet och andra värdefulla varor, som skinn 
och pälsverk gav upphov till skapade nya grupperingar och en viss 
skiktning mellan människor kunde skönjas.

Other minerals take over
Life went on. The hides had to be 
tanned, the meat cooked and new 
tools created. The discovery of iron ore 
from the lakes and mires would slowly 
but surely change everyday life for the 
people of the age. Simple hearths would 
glow intensely in many places in the 
landscape, intensified by the oxygen 
puffs of bellows. The brittle iron was 
made forgeable by many hammer 
blows. Soon wooden spades and plows 
could be reinforced. Clearing the land 
and ploughing became somewhat 
easier. All the small smithies yielded 
more than was needed locally. In the 
area around Borlänge-Falun more than 
1.500 primitive  hearths have been found 
for the production of iron. The smiths 
became so skillful at making forgeable 
iron ingots that some could be sold. 
Forged iron bars soon left Dalarna 
to make their way south to the city 
of Birka and other centres of trade. 
Minerals would become something of 
a trademark of Dalarna. The income 
surplus that iron and other valuables, 
like hides and furs provided, created 
new social groups and there was a 
new awareness of a certain hierarchy 
amongst the population.

Teckning med rekonstruktion av en enkel järnframställningsplats. Upptagning av sjömalm i bakgrunden. 
Exempel på ett stycke råjärn från försöksanläggning vid Skogsmuseet i Elverum.

A drawing reconstruction of a simple iron producing site. Gathering of ore from the lake in the background. 
An example of a piece of unrefined iron from a research plant at the Museum of Forestry at Elverum.
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The old Copper Mine
New research has moved back the date 
for the first mining of copper ore at 
“Tiskasjöberg in the parish of Torsång”- 
probably as early as in the time of the 
Vikings. According to one of the more 
frequently told tales – the one about 
Kåre - a billy goat named Kåre, belonging 
to a peasant in Torsång came home with 
a strange red colouring on his horns. 
Curiosity led the peasant to try and find 
the place where the goat had picked it 
up? He must have discovered the site on 
the mountain and took some ore home. 
In the village he tested heating the ore 
and eventually found it to be useful, 
although not as hard as iron.

Rumour spread and several peasants 
came to exploit the new found metal. 
It would take time to understand 
how much the ore must be heated to 
become raw copper and be useful. But 
the substantial  knowledge gathered 
from handling iron came well in hand. 
Eventually a system of joint mining 
was developed and rumour of the large 
finding spread to those in power. This 
would cost the peasants their right to the 
mine, but that is a another story.

Den gamla koppargruvan

Nya forskningsresultat har flyttat tidpunkten bakåt för när den 
första kopparmalmen bröts vid ”Tiskasjöberg i Thorsångs 

socken” – troligen redan under vikingatid. Enligt en av de mer 
omskrivna sägnerna – den om bocken Kåre – så ska en getabock, 
tillhörande en bonde i Torsång, kommit hem med en underlig röd-
färgning på hornen. Nyfikenheten drev bonden att undersöka var 
djuret kunde ha stött på detta. Han måste ha upptäckt fyndet på 
berget och provat att bryta det. Väl hemma i byn har han provat 
att rosta och värma upp malmen och så småningom kommit på att 
den var användbar, fastän den inte var lika hård som järnet.

Ryktet spred sig och flera av bönderna sökte sig dit för att på 
socknens utmarker utnyttja den nyfunna metallen. Det skulle ta 
sin tid att förstå hur mycket malmen måste rostas för att förvand-
las till råkoppar och bli användbar. Men de gedigna kunskaperna 
från järnhanteringen kom väl till hands. Så småningom utveckla-
des ett system med samfälld brytning på berget och ryktet om den 
stora fyndigheten spred sig med tiden till höga vederbörande. Det 
skulle kosta bönderna förfoganderätten över gruvan, men det är 
en annan historia.

En modern Kårebock vakar 
över Kopparberget.

A modern “Kåre” billy goat 
watches over the Copper 
Mountain.


