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Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsområdet inringat. Skala 1:50 000.

Inledning
Erasteel Kloster AB planerade att lägga ner en industrivattenledning inom 
fastigheterna Vikmanshyttan 3:36 och 4:4, Hedemora socken och kommun 
(figur 1). Eftersom arbetet berörde ett område med äldre industrilämningar 
utförde Dalarnas museum under vintern 2010–2011 en arkeologisk förunder-
sökning i form av en schaktövervakning. Förundersökningen skedde i enlighet 
med länsstyrelsens beslut dnr 431-6860-10. 

Syfte
Förundersökningens syfte var att dokumentera fornlämningsförhållandena 
i det planerade schaktet.

Kunskapsläge
De äldsta skriftliga beläggen om Vikmanshyttan är från 1535, men det finns 
andra uppgifter om att Vikmanshyttan ska vara ca hundra år äldre (Eriksson 

Vikmanshyttan
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2000:152). Själva Vikmanshyttebygden, d.v.s. Finsta fjärding och Finsta by, 
finns dock omtalade sedan slutet av 1300-talet (Hyenstrand 1982:123). 1586 
omtalas en hammarsmedja i Vikmanshyttan och 1598 har ytterligare två ham-
rar tillkommit (ibid:125). I slutet av 1800-talet verkar den sista hammaren ha 
lagts ned och 1954 blåstes masugnen ned (Eriksson 2000:153), men fortfarande 
finns en verksam stålindustri i anslutning till det historiska industriområdet.

I själva Vikmanshyttan finns två större områden med äldre industriläm-
ningar, RAÄ-nr 136 och 471. Området RAÄ-nr 393 utgörs av Vikmanshyttans 
gamla bytomt (figur 2).

Det här aktuella schaktet togs upp i den nordvästligaste delen av fornläm-
ning RAÄ-nr 471. Lämningen utgörs av ett större område med industriläm-
ningar och uppgifter om industrilämningar. Enligt beskrivningen i FMIS finns 
inom området en hyttruin, en hammarsmedja (Angersteinska smedjan), en 
slaggförekomst och ett kolhus samt uppgifter om en kopparhytta och ytterli-
gare en hammarsmedja (nedre hammaren).

Vad som inte finns medtaget i FMIS-beskrivningen är den ”Öfra hamma-
ren” och ett kolhus vilka finns redovisade på en karta från 1758 (U17-118:2). 
Övre hammaren ska ha legat ungefär där Angersteinska smedjan nu ligger 
(figur 3). Enligt årtalet på gaveln ska Angersteinska smedjan ha uppförts 1798. 
Kolhuset verkar, enligt kartan, ha legat mitt emot smedjan på andra sidan 
vägen. Dessutom finns en såg och järnbod utritade på kartan.

Metod
Schaktet togs upp på södra sidan av och parallellt med Rostugnsvägen. Väster 
om den s.k. Angersteinska smedjan vek schaktet av åt sydväst mot dammen. 
En grävmaskin utförde schaktningen och arbetet följdes av en arkeolog. 
Schaktet mättes in manuellt utifrån kringliggande bebyggelse. På grund av 
väderförhållandena kunde ingen dokumentation i plan ske, se vidare nedan. 
Schaktväggarna rensades för hand vartefter schaktet togs upp. På grund av 

Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan med fornlämningsområdena RAÄ-nr 136, 393 och 471 markerat 
med ljusrött. Skala 1:10 000.
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kylan fick också dokumentationen av schaktväggarna, i form av anteckningar 
och profilritningar, ske i direkt anslutning till resningen varför det var svårt 
att få en ordentlig överblick. På tre ställen gjordes ritningar av profilväggen 
åt söder för att dokumentera de olika marklagren.

Undersökning
Totalt togs ett ca 140 meter långt schakt upp. Det var dock bara ca 80 meter 
inom och i direkt anslutning till fornlämningsområdet som övervakades av 
en arkeolog. Schaktet som gick i södra kanten av Rostugnsvägen var ca 1,5 
meter brett och 2 meter djupt.

Arbetet utfördes från december 2010 till februari 2011. Förhållandena var, 
milt sagt, inte optimala för en arkeologisk förundersökning. Under stora de-
lar av arbetsföretaget rådde sträng kyla och emellanåt var det också snöfall. 
Kylan gjorde att tjälen gick ned till ca 0,5 meters djup. Grävmaskinen fick lov 
att forcera och riva tjälen med tjälkrok istället för med skopa, vilket innebar 
att marken blev uppriven till ca 0,7 meters djup. Detta innebar i sin tur att det 
i stort sett var omöjligt att göra någon dokumentation i plan. De ovan nämnda 
förhållandena försvårade också dokumentationen av schaktväggarna. Den 
översta halvmetern var helt frusen vilket omöjliggjorde någon finrensning 
för hand. Sedan frös återstoden av schaktväggen relativt snabbt ned till ca 
1-1,5 meters djup. Det innebar att schaktväggen fick dokumenteras så fort som 
möjligt efter att grävmaskinen hade grävt klart. På några ställen var moderna 

Figur 3. Utsnitt av kartan från 1758 med övre och nedre hammaren, kopparhyttan, kolhus, såg och 
järnbod (U17-118:2).
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el- och vattenledningar nedgrävda vinkelrätt tvärs över schaktet. Marken i 
den västra biten av schaktet, mellan Angersteinska smedjan och dammen, var 
till största delen omgrävd av tidigare ledningsarbeten.

Resultat
På grund av ovanstående redovisade förhållanden kunde inga anläggningar 
upptäckas i plan. På tre ställen gjordes profilritningar av schaktväggen för 
att dokumentera lagerföljden (figur 4). Mellan profil 1 och profil 2 framkom 
dessutom en modernare betongmur vinkelrätt genom schaktet.

I östligaste delen av schaktet var inga tydligt åtskilda lager. På ca 0,4 meters 
djup kom den naturliga marken, vilken bestod av mjäla/lera. Däröver var ett 
ca 0,2 meter tjockt lager av lera uppblandad med sot, kol och med inslag av 
masugnsslagg. Överst var ett ca 0,2 meter tjockt lager av rödbränd och lilaaktig 
fin sand uppblandat med grus och masugnsslagg. 

Mitt emot museibyggnaden blev lagren tydligare. 0,7 meter under mark-
nivå, på den naturliga mjälan/leran, var ett ca 0,05 meter tjockt lager av brun 
mylla med inslag av sot och kol. Ovanpå detta var ett ungefär lika tjockt lager 
av lera. Sedan kom ett ca 0,5 meter tjockt utfyllnadslager, vilket bestod av 
grus, jord, kol, sot och masugnsslagg och överst var ett tunt lager matjord 
och grästorv (figur 5).

Figur 4. Den övervakade delen av schaktet. Kollagrets utsträckning är snedskrafferat och slagglagret 
rutigt, de dokumenterade profilerna samt betongmuren markerade. Skala 1:500.
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Figur 5. Profil 1 från norr. Skala 1:40.
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Ungefär 5 m väster om betongmuren började utfyllnadslagret innehålla 
mer sot och kol.

1 m öster om nordöstra hörnet på Angersteinska smedjan började ett 
0,3–0,7 m tjock kol- och sotlager under utfyllnadslagret. Här kunde man också 
se inslag och tunna men tydliga stråk av sot och kol i mjäla/lerlagret ända 
ner till schaktbotten på ca 2 meters djup. Något naturligt mjäla/lerlager utan 
inslag av sot eller kol kunde inte iakttas (figur 6).

Kol- och sotlagret fortsatte hela vägen utmed kortsidan på smedjan och 
ca 2 meter i vinkeln mot dammen. Ungefär mitt på smedjans kortsida kom 
också ett ca 0,3 meter tjockt lager av hammarslagg mellan utfyllnadslagret 
och kol- och sotlagret. 2 meter öster om smedjans nordvästra hörn kunde en 
1,4 meter lång och 0,7 meter djup nedgrävning iakttas. Nedgrävningen var 
fylld med slagg, med kol- och sotlagret i botten (figur 7). Från det ställe där 
lagret med hammarslagg började och väster ut var de olika lagren påfallande 
jämna och vågräta. Inte heller här kunde något naturligt mjäla/lerlager utan 
inslag av sot eller kol iakttas.

I den sista delen av schaktet, vinkeln mot dammen, var marken till största 
delen kraftigt omrörd av senare tiders ledningsarbeten och det var svårt att 
urskilja några egentliga lager.

Tolkning
Det äldre kartmaterialet över området är ganska knapphändigt. Förutom den 
sentida betongmuren påträffades inte heller några tydliga konstruktioner. 
Därför blir det svårt att göra några säkra tolkningar utifrån det begränsade 
schaktet. 

Det tjocka kol- och sotlager vid Angersteinska smedjan måste tolkas som 
rester efter det kolhus som finns på kartan från 1758. Då Övre Hammaren 
som finns på samma karta verkar ha stått på ungefär samma plats som Ang-
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ersteinska smedjan så bör kolhuset ha stått norr om denna. Därför bör också 
fornlämningsområdets västra del utökas ca 30 meter norrut. 

Lagret med hammarslagg kan komma från Angersteinska smedjan, uppförd 
1798, likaväl som från den äldre Övre Hammaren.

Den nedgrävning som kunde ses i profil 3 (figur 7) kan inte ges någon sä-
ker tolkning. Vad som var noterbart i västra delen av schaktet var att de olika 
lagren verkade vara väldigt plana och vågräta. Det var som om man hade 
jämnat ut varje lager innan nästa påfördes. Troligen har det med någon slags 
byggnation eller anläggning att göra.

De tunna kollagren i profil 2 (figur 6) tyder på att botten i västra delen av 
schaktet inte utgör naturlig orörd mark. Det är i och för sig möjligt att kol och 
sot kan ha flyttat sig nedåt genom erosion.

Den lilaaktiga fina sanden i östligaste delen av det övervakade schaktet 
skulle kunna ha med kopparhyttan att göra. Samma sorts sand förekom även 
längre åt öster, i den del av schaktet som inte övervakades. Enligt beskriv-
ningen av området RAÄ 471 så ska kopparhyttan ha legat i den centrala delen 
av området, i anslutning till Nedre Hammaren. Kartan från 1758 visar dock 
att den legat en bit nedströms hammaren, ca 40–50 meter nordöst om kors-
ningen Rostugnsvägen/Industrivägen. Det vill säga utanför det nu avgränsade 
området för RAÄ 471.

Den sentida betongmurens funktion är oklar då någon byggnad på platsen 
inte går att spåra vare sig i äldre eller nyare kartmaterial.

Måluppfyllelse
Förundersökningen har i stort sett uppnått de målsättningar som sattes i 
undersökningsplanen. Spår efter det kolhus som fanns på kartan från 1758 
kunde konstateras i ett kraftigt kol- och sotlager. Några konstruktioner eller 
anläggningar kunde dock inte iakttas i det begränsade schaktet. Vidare kunde 
både masugnsslagg och hammarslagg iakttas i schaktet, vilket inte var direkt 
oväntat även om beskrivningen i FMIS endast nämner sparsamt med slagg 
inom området. Den tjocka tjälen omöjliggjorde i det närmaste målsättningen 
att dokumentera eventuella anläggningar i plan.

Sammanfattning
Erasteel Kloster AB planerade att lägga ned en industrivattenledning i Vik-
manshyttan. Då ledningen berörde ett område med historiska industriläm-
ningar fick Dalarnas museum i uppgift att utför en schaktövervakning under 
vintern 2010-2011 för att klargöra fornlämningsförhållandena i schaktet.

Det kalla vädret gjorde det svårt för grävmaskinen att forcera den tjocka 
tjälen, vilket i sin tur i stort sett omöjliggjorde någon dokumentation i plan. 
Tre profiler ritades för att dokumentera lagren i schaktväggen. I den västra 
delen av schaktet framkom ett kraftigt kol- och sotlager. Här kunde också ett 
kraftigt lager hammarslagg iakttas. Kollagret härrör med största sannolikhet 
från det kolhus som finns på en karta från 1758 och hammarslaggen från den 
s.k. Angersteinska smedjan eller den äldre Övre Hammaren. Då kolhuset inte 
fanns med i FMIS beskrivning av området beslöts att utöka fornlämningsom-
rådets västra del ca 30 meter norrut.
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Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer: 431-6860-10
Länsstyrelsens beslutsdatum: 2010-11-12
Ekonomiskt kartblad: 12G 7a SV
Socken: Hedemora
Fornlämning, raä nr: 471:1
Fastighet: Vikmanshyttan 3:36 och 4:4
Koordinater, SV (RT 90, 2,5 gon V): X-66 86 110 Y-15 01 220
Höjd (RH 70): 125 m.ö.h.
Uppdragsgivare: Erasteel Kloster AB
Utförandetid: 2010-12-15 – 2011-02-01
Schaktlängd: 80 m
DM projektnummer: 1469
DM diarienummer: 131/10
Arkeologisk personal: Greger Bennström
Fältarbetsledare: Greger Bennström
Projektansvarig: Eva Carlsson

Dokumentationsmaterialet, bestående av fältanteckningar, 1 översiktlig plan-
ritning, 3 profilritningar och 8 digitala foton, förvaras på Dalarnas museum. 
Inga fynd tillvaratogs.
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