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Inledning
En privatperson planerade att bygga ett nytt bostadshus på en
8000 m2 avstyckad tomt på fastigheten Nås 15:2 söder om
Hedemora (se bilaga 1). Bostaden skulle byggas i en del som
skulle hamna inom fornlämningsområdet som tillhörde RAÄ
181:1 (numera L2001:9419) - en blästplats. Bostadsbygget
skulle ske nordost om den registrerade lämningen och
undersökningsområdet placerades således på lämningens
nordöstra sida. Fornlämningens utbredning var okänd men
bedömdes vara minst 50x30 meter vid
fornminnesinventeringen. Länsstyrelsen beslutade att
Dalarnas museum skulle utföra en arkeologisk
förundersökning enligt 2 kap. 13§ KML, dnr 431-4788-08, och
uppdragsgivaren var Henry Mattsson. Förundersökningen
utfördes i juni 2008.

Kulturmiljön
Fornlämningen som undersöktes låg i en dalgång, vid gränsen
mellan skog och åkermark i en sydvästsluttning med naturliga
platåer (se foton, bilaga 6). Cirka 250 meter åt sydväst finns
Lustån som mynnar ut i Dalälven 2 km åt sydost. Byn Nås
ligger mellan Luståns mynning och det undersökta området.
Fornlämningen som skulle undersökas, samt
fornlämningarna i närområdet, utgör en viktig del av
Riksintressen för kulturmiljövården. I dokumentet
Riksintressen för kulturmiljövården – Dalarnas län (W) beskrivs
hur hela området Grådö-Hamre-Husby är en centralbygd
intill Dalälven under järnålder-medeltid där det finns spår av
järnframställning från yngre järnåldern och påpekar även
kommunikativa läget till Mälardalen i Grådö, som ligger 2,5
km rakt österut. Angående den närliggande byn Nås nämns
”en särpräglad kombination av jordbruksby med gravfält,
lågteknisk järnhantering och hytta.” (Riksantikvarieämbetet, s.
14).
I närområdet finns lämningar av blästbruk (L2001:9400,
L2001:9401, L2001:3217, L2001:2757), hyttlämningar
(L2001:3220, L2001:2618, L2001:9342), gravfält (L2001:8710),
fynd- och boplatser från stenåldern (L2001:9577, L2001:2696,
L2001:8497 med flera), se bilaga 2. Fornlämningen som
undersöktes uppmärksammades av Kjällström 1931 och då
konstaterades att slaggen var av från blästbruk.

Målsättning
Den övergripande målsättningen var att bidra till den
allmänna arkeologiska kunskapsuppbyggnaden i Dalarnas län

och den specifika målsättningen med förundersökningen var
att avgränsa järnframställningsplatsen och bilda ett fullgott
underlag för länsstyrelsen att besluta om en eventuell särskild
arkeologisk undersökning. Utifrån förundersökningens
resultat skulle järnframställningsplatsen kunna avgränsas så
att byggnation och ledningsdragning kunde göras och att
kvarvarande lämningar på järnframställningsplatsen inte
berörs. Resultatet skulle användas i länsstyrelsens fortsatta
beslutsprocess och i exploatörens vidare planering.

Metod och genomförande
Undersökningen utfördes i form av sökschaktsgrävning med
grävmaskin utrustad med planskopa. Den grävdes genom den
nordöstra kanten av fornlämningens kant och utanför
eftersom det var på den sidan som bostaden skulle byggas.
Sammanlagt grävdes 10 sökschakt. Anläggningarna
dokumenterades i skrift och mättes in i plan med DGPS (i
koordinatsystem RT90-25-gon-W, vid rapporteringsarbetet
konverterat till SWEREF99 TM). Vedartsprov och 14C-prov
togs från flera anläggningar varav 4 vedartsprov skickades på
analys till Thomas Bartholin och 2 14C-prov till
Ångströmlaboratoriet i Uppsala.

Resultat
Tio schakt grävdes varav fyra innehöll anläggningar (se bilaga
3). Schakten var 3–55 meter långa och matjorden som
schaktades bort var 0,15–0,3 meter tjock. Den naturliga
markytan under bestod av morän av sandig mo och mjäla till
silt. Bitvis förekom ett vit-grått urlakningslager. Se bilaga 4 för
schaktbeskrivningar.
I fyra av de 10 grävda schakten framkom fyra bottnar av
slaggvarp och kol/sotanläggningar, en möjlig ugnsbotten samt
en härd. Slaggen bestod av mindre bitar av reduktionsslagg,
men det dominerande materialet var mindre ugnsväggsbitar.
Därtill påträffades även ett sentida, stenfyllt, täckdike som
syntes i två av schakten. Se bilaga 5 för
anläggningsbeskrivningar. Lämningarna var kraftigt
påverkade av åkerbruket på platsen och sannolikt har
merparten av lämningarna tidigare förstörts och slagg fraktats
bort.
Vedartsanalysen (se bilaga 8) visade att samtliga
anläggningar där prov skickats för analys (A4, A6, A9 och
A10) innehöll gran. A6 innehöll även tall och A10 björk. 14Cproven (se bilaga 7) från härden (A6) och en av
slaggvarpsbottnarna (A9) kunde datera båda anläggningarna

till yngre järnåldern - närmare bestämt första halvan av
vendeltiden.

Slutsatser och utvärdering
Fornlämningen kunde konstateras vara en blästplats av
förhistorisk typ. Blästplatsen avgränsades åt nordost och öst,
möjligen även åt norr. Det är dock oklart hur långt lämningen
sträcker sig åt nordväst. Fornlämningen är delundersökt och
de kvarvarande lämningarna under åkermarken bedömdes ha
ett fortsatt stort vetenskapligt värde och fortsätter att
klassificeras som fast fornlämning. Fornlämningslandskapet i
området ingår som tidigare nämnts i Riksintressen för
kulturmiljövården.
Den planerade byggnationen bedömdes vara möjlig att
utföra utan att inkräkta på fornlämningen - om den drogs
något mot öst och nordöst. Den tänkta ledningsdragningen i
norra delen av förundersökningsområdet skulle ha kunnat
komma att beröra fornlämningen och rådet gavs att
ledningssträckan skulle dras på annat vis för att undvika att
beröra fornlämningen.
Fornlämningens avgränsning justerades och ett tillägg
gjordes i FMIS, Fornminnesregistret (numera KMR,
Kulturmiljöregistret), efter att undersökningen avslutats.
Notera att härden fått ett eget fornlämningsnummer: RAÄ 557
(numera L1999:9154). Tillägget går endast att läsa i
fornlämningens händelselogg och inte längre i
lämningsbeskrivningen efter migreringen till KMR 2018
(KMR, L1999:9154, Arkiverat material, Händelselogg före
2018). I efterhand kan den nya avgränsningen i sydväst av
fornlämningen tänkas vara lite väl snäv då inga schakt dragits
i den sydvästra delen.

Sammanfattning
I juni 2008 utfördes en arkeologisk förundersökning på
fornlämning RAÄ 181med anledning av planerat
bostadsbygge. I de grävda schakten framkom bottnar av
slaggvarp och kol/sotanläggningar, en möjlig ugnsbotten samt
en härd. Fornlämningen kunde konstateras vara en blästplats
av förhistorisk typ, daterad till yngre järnålder, närmare
bestämt vendeltid. Fornlämningens avgränsning justerades
men lämningens utbredning åt syd, sydväst och nordväst är
fortfarande osäker. Den påträffade härden fick ett eget
fornlämningsnummer: RAÄ 557.

Referenser
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Dokumentationsmaterialet förvaras på Dalarnas museum.
Inga fynd tillvaratogs.
Bilagor
1. Utdrag ur terrängkartan.
2. Utdrag ur fastighetskartan. Översikt.
3. Utdrag ur fastighetskartan med schakt och
anläggningar markerade.
4. Schaktbeskrivningar.
5. Anläggningsbeskrivningar.
6. Foton
7. 14C-analys. Uppdragets prov har gulmarkerats.
8. Vedartsanalys. Uppdragets prov har gulmarkerats.
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Bilaga 1. Utdrag ur terrängkartan med platsen för undersökningsområdet markerat. Skala 1:50 000

Bilaga 2 Översiktskarta

Da

±

L2001:8497

vid

sh

ytt
ev

äg

en

!
.
!
.
Fynd kvartsavslag
L2001:9577
L2001:2696

Ollas
Fynd trindyxa
!
.

L2001:8710

!
. Fynd trindyxa
!
. Fynd trindyxa

Åby

Teckenförklaring
FU-område
!
.

!
.

KMR Lämningar
KMR Lämningar

0

100

200

L2001:9401

L2001:9553

400 Meter

Lu

stå

n

!
.

L2001:9400

Nås

Bilaga 2. Utdrag ur fastighetskartan med FU-området och lämningar ur Kulturmiljöregistret
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Bilaga 3 Schakt och anläggningar
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Bilaga 3. Utdrag ur fastighetskartan med fornlämning RAÄ 181, undersökningsområdet, grävda
schakt och påträffade anläggningar markerade. Fastighetskartan är från 2021 och därför syns de
nya byggnaderna. Tidigare vid undersökning bestod tomten av skogsmark. Skala 1:750.
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Bilaga 4 Schaktbeskrivningar
Schakt 1
24x1,35 meter (VSV-ONO) 0,2–0,35
meter djup.
0,2 meter matjord.
Därunder morän bestående av grå-beige
mjäla med sand och sten.
Befann sig i huvudsak på nordvästra
kanten av en platå.
Anläggningar:
A1 Kol-/Sotkoncentration,
A2 Kol-/Sotkoncentration, A3 Täckdike,
A4 Blästugn?
Schakt 2
30x1,35 meter (NO-SV) 0,25–0,5 meter
djup.
0,2–0,3 meter matjord.
Därunder grå-beige mo-sand med lite
sten.
Schaktet ligger i sluttning (NO-SV) med
en nedre mindre platå där det fanns
färgningar/nedgrävningar med kol/sot,
ler, slagg och framför allt
ugnsväggsbitar samt lite skörbränd sten.
A6 låg på platåns yttre kant mot
dalgången i väst. Platån är cirka 10
meter bred och lätt sluttande mot väst.
Även i östra delen av terrassen fanns
enstaka sotfläckar (exempelvis A7) och
enstaka ugnsväggsbitar.
Anläggningar: A5 Slaggförekomst,
A6 Härd, A7 Kol-/Sotkoncentration
Schakt 3
55,3x1,35 meter (ONO-VSV) 0,25–0,5
meter djup.
0,25 meter matjord, grundare i öst.
Därunder botten av slaggvarp (se
anläggningar) och stenig morän.

Uppe på den övre platån i östra delen av
schakt 3 fanns flera sotfläckar samt en
ugnsväggsbit. Den övre platån sträcker
sig cirka 25 meter åt västsydväst från
schakt 3 östra ände. Mellan A8 och A9
fanns spridda slagg/ugnsväggsbitar.
Anläggningar:
A3 Täckdike, A8 Slaggvarp,
A9 Slaggvarp
Schakt 4
49,7x1,35 meter (NO-SV) 0,2–0,4 meter
djup.
0,15–0,3 meter matjord.
Övre platån slutade cirka 6 meter
sydväst om schaktets östra ände. En bit
ner i sluttningen ersattes moränen i
botten av sediment silt. Anläggning A10
tog upp den västra tredjedelen av
schaktet och låg som en tunn matta:
0,01–0,04 meter tjock.
Anläggningar: A10 Slaggvarp
Schakt 5
29,6x1,35 meter (Ö-V) 0,15–0,5 meter
djup.
0,15–0,3 meter matjord.
Under fanns morän och silt, där
moränen förekom från östra kanten och
9 meter åt väst. Enstaka
slagg/ugnsväggsbitar i västra delen av
schaktet. Halva schaktet låg nedanför
den övre platån i öst och nådde inte den
nedre platåns västra kant.

Schakt 6
14,7x1,35 meter (NO-SV) 0,3–0,5 meter
djup.
0,2–0,3 meter matjord.
Under fanns silt.
Låg närmast skogen på den nedre
platån. Innehöll några plogfåror, två
bitar slagg/ugnsväggsbitar.
Schakt 7
3x1,35 meter (NO-SV) 0,15–0,3 meter
djup.
0,1–0,2 meter matjord.
Under fanns urlakningsskikt av vit-grå
silt.
Schaktet låg i skogen och omedelbart
nordväst om en springkälla.
Schakt 8
3,35x1,35 meter (NNO-SSV) 0,3–0,4
meter djup.
Cirka 0,2 meter matjord.
Under fanns sandig grå-vit
morän/urlakningsskikt.

Schakt 9
11x1,35 meter (NNO-SSV) 0,3–0,6 meter
djup.
0,15–0,2 meter matjord.
Under fanns sandig morän med mycket
sten. En del stenar upp till 0,7 meter
stora.
Inget urlakningsskikt som i schakt 8. I
sydväst ett kol- eller sot-haltigt lager 0,1
meter under markytan, vari inget annat
påträffades och lagret avskrevs.
Schakt 10
3,5x1,35 meter (N-S) 0,2–04 meter djupt.
0,15 sotig matjord.
Därunder sandig och stenig morän utan
urlakningsskikt.
Schaktet låg i skogen, 1m öst om ett
flyttblock.

Bilaga 5 Anläggningsbeskrivningar
A1 – Kol-/Sotkoncentration
Oval, 0,45x0,3 meter stor, 0,03 meter
djup. Möjlig skärvsten.
Schakt 1.
A2 – Kol-/Sotkoncentration
Oval, 0,5x0,35 meter stor, 0,02 meter
djup. Några skärvstenar och skörbränd
sten.
Schakt 1.
A3 – Täckdike
Avlång (OSO-VNV), 0,65 meter bred,
0,25 meter under marknivå. Stenfyllt
dike.
Schakt 1 och 3.
A4 - Blästugn?
Oval/långsträckt, 1x0,55 meter stor, 0,06
meter djup. Bestod av mjäla, både
obränd och rödbränd, kol/sot samt
slagg- och ugnsväggsbitar (röd, grå,
brunt och svart, lätt och runnet).
Anläggningen låg 2 meter väst om
naturlig platå/terrasskant i flack
sluttning.
Schakt 1.
A5 - Slaggförekomst
2,5 m lång, 0,08–0,2 meter djup.
Oregelbunden nedgrävning med lite
slagg och ugnsväggsbitar. Tvärs över
schaktet.
Schakt 2.
A6 – Härd
Rundad, 1,05x0,6 meter stor, 0,08 meter
djup. Sotig jord/sand med skörbränd

och skärvig sten. Fortsatte in i norra
schaktväggen. Låg på platåns yttre kant
mot dalgången i väst.
14C-prov Ua-38258: 1434 ± 32
Datering: Vendeltid.
Schakt 2.
A7 - Kol-/Sotkoncentration
Oregelbunden, 0,9x0,9 meter stor, 0,03
meter djup.
Schakt 2.
A8 - Slaggvarp
Botten av slaggvarp. 7,5 meter lång,
cirka 0,03 meter djup. Grått lager under
matjord med kol/sot, småslagg och
ugnsväggsbitar. Fortsatte på båda
sidorna om schaktet.
Schakt 3.
A9 – Slaggvarp
Botten av slaggvarp. 3,5 meter lång, 0,07
meter djup. Går tvärs över schaktet
Grått lager under matjord med kol/sot,
småslagg och ugnsväggsbitar. Fortsatte
på båda sidorna om schaktet.
14C-prov Ua-38259: 1422 ± 30
Datering: Vendeltid.
Schakt 3.
A10 – Slaggvarp
Botten av slaggvarp. 17 meter lång och
ned till 0,1 meter djup. Syntes i båda
sidorna av schaktet. Innehåller kol/sot,
ugnsväggsbitar och småslagg i sand,
ganska glest.
Schakt 4.

Bilaga 6 Foton

Översikt med undersökningsområdet före schaktning från nordväst. Foto: Fredrik Sandberg.

Översikt med undersökningsområdets grävda schakt från sydväst. Foto: Fredrik Sandberg.
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Resultat av 14C datering av trä och träkol från Dalarna.
Förbehandling av träkol och liknande material:
1. Synliga rottrådar borttages.
2. 1 % HCI tillsätts (8-10 timmar, under kokpunkten) (karbonat bort).
3. 1 % NaOH tillsätts (8-10 timmar, under kokpunkten). Löslig fraktion fälls
genom tillsättning av konc. HCI. Fällningen som till största delen består av
humusmaterial, tvättas, torkas och benämns fraktion SOL. Olöslig del, som
benämns INS, består främst av det ursprungliga organiska materialet. Denna
fraktion ger därför den mest relevanta åldern. Fraktionen SOL däremot ger
information om eventuella föroreningars inverkan.
14
Före acceleratorbestämningen av C-innehållet förbränns, det tvättade och intorkade
materialet surgjort till pH 4, till CO2-gas, som i sin tur konverteras till fast grafit
genom en Fe-katalytiskreaktion.
I den aktuella undersökningen har fraktionen INS daterats.
RESULTAT
Labnummer

Prov

ö 13C %0 PDB

Ua-38252

Assessorn 1404 PM 1404

-22,9

409±30

Ua-38253

Gärde 1424, A 18

-25,9

538±30

Ua-38254

Hjortnäsheden 1402, A 2, L 3

-25,9

1 149±33

Ua-38255

Hjortnäsheden 1402, A 6

-27,7

I 060±30

Ua-38256

Hjortnäsheden 1402, A 20

-24,1

I 254±31

Ua-38257

Hjortnäsheden 1402, A 23

-27,6

1 185±32

Ua-38258

Nås 1406, A 6

-24,1

1 434±32

Ua-38259

Nås 1406, A 9

-24,3

1 422±30

Med vänlig hälsning

Görnn Possn,J:ud Södennan

14

C ålder BP

Bilaga 8
Wentorf, den 16. april 2009
Diverse.2009

Vedanatomisk analyse af pröver fra diverse projekter i Dalarna.
Indsendt af Greger Bennström, Dalarnas museum.
1402, Hjortnäsheden:
A2, L3:
Ca. 7 ml ej rent kol.
11 stk. = alla, analyseret med fölgende resultat:
11 stk. Pinus silvestris, tall, :fra yngre og äldre stammer.
C-14-prov: 1 stk. Pinus silvestris, tall, med en egenalder, som bedömmes til at väre max. 50
år.
A 6, botten:
Ca. 40 ml ej rent kol.
10 stk. stickprov, analyseret med fölgende resultat:
10 stk. Pinus silvestris, tall, fra yngre stamme.
C-14-prov: 1 stk. Pinus silvestris, tall, med en egenalder, som bedömmes til at väre max. 30
år.
A 9, L 2, botten:
Ca. 20 ml ej rent kol.
10 stk. stickprov, analyseret med fölgende resultat:
10 stk. Pinus silvestris, tall, fra yngre stamme.
C-14-prov: 1 stk. Pinus silvestris, tall, med en egenalder, som bedömmes til at väre max. 30
år.
A 20:
Ca. 150 ml ej rent kol.
10 stk. = stickprov, analyseret med fölgende resultat:
10 stk. Picea abies, gran, fra yngre stamme.
C-14-prov: I stk. Picea abies, gran, med en egenalder, som bedömmes til at väre max. 25 år.
A22:
Ca. 12 ml ej rent kol.
12 stk. alla, analyseret med fölgende resultat:
12 stk. Pinus silvestris, tall, fra yngre stamme.
C-14-prov: 1 stk. Pinus silvestris, tall, med en egenalder, som bedömmes til at väre max. 30
år.
A23:
Ca. 40 ml ej rent kol.
10 stk. = stickprov, analyseret med fölgende resultat:
10 stk. Betula sp., björk, fra yngre stamme.
C-14-prov: 1 stk. Betula sp., björk, med en egenalder, som bedömmes til at väre max. 30 år.

1404, Assessoren:
Undre K-lageret:
Ca. 150 ml torr ved og bark.
1 stk. alla, analyseret med fölgende resultat:
1 stk. Pinus silvestris, tall, fra yngre starnmer.
C-14-prov: 1 stk. Pinus silvestris, tall, med en egenalder, som bedömmes til at väre max. 20
år.
1406, Näs, Hedemora:
AS:
Ca. 10 ml ej rent kol.
10 stk. = stickprov, analyseret med fölgende resultat:
10 stk. Picea abies, gran, fra yngre stamme.
C-14-prov: 1 stk. Picea abies, gran, med en egenalder, som bedömmes til at väre max. 30 år.
A6:
Ca. 10 ml ej rent kol.
10 stk. stickprov, analyseret med fölgende resultat:
I stk. Pinus silvestris, tall, fra äldre grene.
9 stk. Picea abies, gran, fra yngre stamme.
C-14-prov: 1 stk. Picea abies, gran, med en egenalder, som bedömmes til at väre max. 30 år.
Ca. 20 ml ej rent kol.
10 stk. stickprov, analyseret med fölgende resultat:
10 stk. Picea abies, gran, fra yngre stamme.
C-14-prov: 1 stk. Picea abies, gran, med en egenalder, som bedömmes til at väre max. 30 år.
A 10:
Ca. 1 ml ej rent kol.
6 stk. alla, analyseret med fölgende resultat:
3 stk. Betula sp., björk, fra yngre stamme.
3 stk. Picea abies, gran, fra yngre stamme.
C-14-prov: 3 stk. Betula sp., björk, med en egenalder, som bedömmes til at väre max. 30 år.
1421, Dicka:
Schakt 5, L 1, stolpkanal:
Ca. 1 ml ej rent kol, meget små bitar.
10 stk. stickprov, analyseret med fölgende resultat:
1 stk. Betula sp., björk, fra yngre starnme.
9 stk. Pinus silvestris, tall, fra yngre stamme?
C-14-prov: 9 stk. Pinus silvestris, tall, med en egenalder, som bedömmes til at väre max. 50
år.
1424, Gärde:
A 18 , nedgrävning, botten:
Ca. 2 ml ej rent kol, meget små bitar.
10 stk. alla, analyseret med fölgende resultat:
3 stk. Betula sp., björk, fra yngre starnme.
7 stk. Pinus silvestris, tall, fra yngre og äldre stammer.
C-14-prov: 3 stk. Betula sp., björk, med en egenalder, som bedömmes til at väre max. 25 år.

