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Inledning 
I och med att Vattenfall Eldistribution AB har schaktat för markkabel 
genom hyttlämningen Folkärna 70:1 i Grytnäs i Avesta kommun (bilaga 1), 
beslutade länsstyrelsen Dalarna att en arkeologisk undersökning i form av 
en schaktningsövervakning skulle genomföras på den berörda sträckan. 
Fornlämningen ligger intill Hyttbäcken söder om väg 730 inom fastigheten 
Hyttbäcken 2:2 (bilaga 2). 

Undersökningen utfördes av Dalarnas museum under 2 dagar i juli 
månad 2018 enligt beslut från länsstyrelsen Dalarna dnr 431-12801-2017. 

Antikvarisk bakgrund 
Fornlämningen är upptecknad i FMIS som ett ca 100x40 m stort hyttområde 
(bilaga 2), bestående av ett troligt slaggvarp och en hyttbacke. Äldsta 
belägget för hyttan möjligen från 1572.  

Slaggvarpet har tolkats på grund av slaggförekomst och har endast 
ungefärligt avgränsas med hjälp av marksond oc hacka. Varpet verkar 
framförallt koncentrerat till den södra delen väster om Hyttbäcken (FMIS). 

Syfte / Målsättning 
Syftet med undersökningen var att ge en tydligare avgränsning av 
slaggvarpet och eventuella ytterligare konstruktioner och lämningar under 
mark. Om möjligt skulle också hyttverksamheten dateras.  

Metod 
Grävarbetet övervakades av en arkeolog över hela den berörda sträckan. 
Schakten handrensades i botten och väggar på valda delar och 
fotograferades och stratigrafin dokumenterades. Inmätningen av schakt 
och anläggningar i plan gjordes med RTK. Schaktet delas i denna rapport 
upp i tre sektioner som beskrivs var för sig (bilaga 3). 

Resultat 
Sektion 1- Schakt V om bäckfåran 
Schaktet gick till en början ca 60 m i Ö-V riktning genom en äng väster om 
Hyttbäcken. Schaktet var 0,8-0,9 m djupt, ca 0,8 m brett i toppen och 0,4 m 
brett i botten. Lagerföljden var samma över hela denna sträcka:  

1. Torv. 0,05 m.
2. Ljusbrun, lerig matjord. 0,4 m.
3. Kompakt lera, varvad i mörka och ljusa skikt omkring 2 mm tjocka.

0,4-0,5 m. (Bilaga 4)

Sektion 2- Schakt i bäckfåran  
Schaktet fortsatte i en flack slänt mot bäcken i Ö (Bilaga 5), omkring 1 m 
brett i toppen 0,4 m i botten. Djupet var som störst invid och i bäckfåran 
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där det var som mest 1,5 m djup. Det skar bäcken och gick upp för en något 
skarpare sluttning mot vägen på den Ö sidan om bäcken.  

Lagerföljden V om bäcken var: 
1. Torv. 0,05 m.
2. Ljusbrun, lerig matjord. 0,6 m.
3. Sandigt rostfärgat lager m. slagg och i huvudsak skrotsten. 0,1 m.
4. Grå lera med inslag av slagg. 0,1 m.
5. Sotsvart lager av slagg och skrotsten samt en del organiskt

material dels finfördelat men även kvistar. Troligen ett
vattenpåverkat lager. 0,5 m.

6. Grålera infiltrerad med ovanliggande lager.
Samtliga lager under torven tunnade ut och försvann åt väster i
slänten.

Där schaktet skar bäckfåran dämdes bäcken av men lagren kunde inte 
inspekteras närmare p.g.a vattentillströmning. En hel del slagg framkom 
dock under nuvarande bäckbotten, samt längre ned grålera. I bägge sidor 
av bäcken låg större kantiga stenblock A1, mellan 0,5-1 m i diam (bilaga 3 
och 6). Dessa överlagrades i ytterkanterna av det rostfärgade L3. Uppemot 
den västra sidan låg L5 och sannolikt även L4. På den Ö sidan framkom L4 
uppemot de yttre stenarna. Längre upp i den Ö slänten grävdes L3 aldrig 
igenom. I slänten tillkom i stället för matjord ett övre, modernt 
utfyllnadslager av sand och sten omkring 0,5 m tjockt.  

Sektion 3 - Schakt Ö om bäckfåra och väg 
Schaktet gick över vägen till den Ö sidan och anslöt mot ett tidigare schakt 
i S och fortsatte ca 38 m åt N (bilaga 7). Schaktet skars av ett kabelschakt i 
mitten av vägen. Därefter grävdes schaktet endast till ett djup av 0,6 m och 
var ca 0,4-5 m brett. 
Lagerföljden var: 

1. Torv. 0,05
2. Mörkbrun humös och sandig jord. 0,3-0,4 m.
3. Sandigt och bitvis mörkbrunt, bitvis rostfärgat lager av slagg,

skrotsten och sand. 0,2-03 m.
4. Efter ca 30 m mot norr fanns över L3 ett sotsvart lager med

finfördelat organiskt material. 0,15 m.

Slutsatser och utvärdering 
De slagg- och sot- och skrotstenslager som framkom tolkas som resterna av 
ett slaggvarp tillhörande hyttan. Varpet är tidigare känt men den verkliga 
utbredningen har inte tidigare kunnat fastställas. Varpet var inte synligt 
ovan mark förutom enstaka slaggstycken som låg i markytan invid 
Hyttbäcken. Vid den aktuella undersökningen fanns bevarade lämningar 
efter varpet endast i slänterna mot Hyttbäcken och något Ö om bäcken.  
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Överlagrade i bäckens sidor fanns större kantiga stenblock som kan ha 
varit del av en ränna. Den har eventuellt hindrat slagg och skrotsten att 
kalva ut i bäckfåran och hindra vattenflödet. 
Inga lämningar fanns i åkermarken till V om bäckfåran. Om detta beror på 
att hyttområdets ursprungliga utbredning inte nådde dit eller om ytan 
rensats på material för att kunna odlas upp är oklart. Den troliga 
förklaringen är att hyttområdet aldrig nådde hit eftersom marklagren 
annars borde ha innehållit ansenliga mängder av slagg trots att ytan 
rensats. 

Schaktningsövervakningen har resulterat i en tydligare avgränsning av 
slaggvarpet samt att en ny konstruktion dokumenterats. Inga daterande 
fynd hittades och inga relevanta prov kunde tas för daterande analyser. 

Inga vidare arkeologiska insatser krävs för det aktuella arbetet, men 
även kommande markarbeten i området bör överses arkeologiskt. Även Ö 
om det aktuella fornlämningsområdet bör schaktning övervakas, då 
fornlämningen inte har avgränsats åt detta håll. 

Sammanfattning 
Vid schaktning för markkabel genom hyttlämningen Folkärna 70:1 i 
Grytnäs i Avesta kommun har Dalarnas museum utfört en arkeologisk 
undersökning i form av en schaktningsövervakning inom fastigheten 
Hyttbäcken 2:2. Den berörda sträckan låg i S utkanten av 
fornlämningsområdet samt Ö och V därom. I slänterna ned mot bäcken och 
i själva bäcken framkom flera lager slagg och skrotsten blandat med sand 
och lera under matjorden. Därtill framkom en ränna bestående större 
kantiga stenblock i bäckfåran och även ytterligare slagglager längs en 
längre sträcka ovan slänten Ö om bäcken.  

Referenser 
FMIS- Riksantikvarieämbetets fornminnesinformation. 
http://www.fmis.raa.se 
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Tekniska och administrativa uppgifter 
Länsstyrelsens diarienummer: 
Socken: 
Fornlämning: 
Fastighet: 
Koordinater, mitten: 
(SWEREF99 TM) 
Höjd (RH 2000): 
Inmätning: 
Utförandetid: 
Schaktlängd: 
DM projektnummer: 
DM diarienummer: 
DM foto accessionsnr: 
Arkeologisk personal: 
Projektansvarig: 

431-12801-2017
Folkärna
L2001:4666, RAÄ 70:1
Hyttbäcken 2:2
N 6672058
E 569805
68-71 möh
RTK
2018-07-02 till 2018-07-04
115 m
1679
18/18
2018 13
David Fahlberg
David Fahlberg

Dokumentationsmaterialet i form av 31 digitalfoton och 3 st shapefiler 
förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd tillvaratogs. 

Bilagor 
1-3. Kartor/planer
4-7. Foton
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Bilaga 1. Utdrag ur fastighetskartan med det aktuella området inringat i blått. Skala 1:50 000.

±

0 1 300 2 600650 Meter



Bilaga 2. Utdrag ur fastighetskartan med schakt och fornlämningsyta enligt FMIS. Skala 1:1 000.

±

0 25 5012,5 Meter
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Bilaga 3. Avsnitt av schaktet med bevarade lämningar, Beskrivna sektioner utmarkerade med 
färgade streck. Skala 1:200.
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Bilaga 4. Lagerföljden i sektion 1. Från N. Foto: David Fahlberg. 

Bilaga 5. Schakt i slänten ned mot Hyttbäcken. Från V. Foto: David Fahlberg. 



Bilaga 6. Kvarliggande sten i konstruktion A1 i den Ö kanten av bäcken. Från SV. 
Foto: David Fahlberg. 

Bilaga 7. Schaktet bredvid vägbanken Ö om bäckfåran. Från S. Foto: David 
Fahlberg. 
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