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Sammanfattning
I samband med schaktning för VA och en ny infiltrationsanläggning har
Dalarnas museum genomfört en schaktningsövervakning inom
hyttområdet L2000:5502, beläget i byn Hällsjön ca en mil utanför
Grängesberg i Smedjebackens kommun, Dalarnas län. Hyttan kallas också
Hällsjö hytta och flyttades från sin ursprungliga plats vid sjön Hällsjön
1700-talet.
Vid schaktningen påträffades tre lager som tolkas som raserings- och
utfyllnadslager. I schaktväggen påträffades även en grop med oklar
funktion. Gropen var trattformad och delvis fylld med samma material
som ett av utfyllnadslagren.
Dalarnas museum anser att det inte är nödvändigt med ytterligare
arkeologiska åtgärder inom det aktuella arbetsföretaget.

Inledning
Dalarnas museum har genomfört en schaktningsövervakning inom
hyttområde L2000:5502, även kallat Hallsjö hytta, i samband med
schaktning för VA och en ny infiltrationsanläggning.
Undersökningsområdet är beläget i byn Hällsjön ca en mil utanför
Grängesberg i Smedjebackens kommun. Beslut om
schaktningsövervakningen togs av Länsstyrelsen i Dalarnas län, dnr 43120172-2020. Beställare var Södra Hällsjöns avloppsförening.

Bakgrund
Byn Hällsjön är belägen vid Vasselsjöns utlopp. Själva sjön Hällsjön ligger
ungefär 3 kilometer norr om byn. Mellan sjöarna Hällsjön och Snösjön
ligger den ursprungliga Hällsjö hytta, men som idag kallas Gammelbo
hytta (L2000:4842). Anledningen till detta är att Petter Juhlin köper Hällsjö
hytta på 1700-talet och då han vill bygga en ny och större hytta så väljer
han platsen vid Vasselsjön som har tillgång till ett större vattenflöde. Den
nya hyttan står klar 1765. År 1738 säljs Hällsjö hytta på auktion och blir
därefter underleverantör av tackjärn till Nyhammars Stångjärnshammare.
Hyttan säljs och köps fler gånger till och 1851 bestämmer man sig för att
bygga en ny hytta som utrustas med den senaste tekniken. Under 1800-talet
tillverkades förutom tackjärn en hel del gjutgodsvid Hällsjö hytta. Åt 1889
tvingas man att lägga ner då man inte längre har råd att hålla hyttan i drift
och 1910 revs den (Ljung 1996).

Syfte och metod
Syftet med undersökningen var att förhindra att fornlämning skadades i
samband med schaktningsarbetet samt att med ett vetenskapligt arbetssätt
dokumentera fornlämningen.

Schaktningsarbetet övervakades av en arkeolog från Dalarnas museum.
Schaktet och schaktväggarna rensades och dokumenterades.

Resultat
Schaktet som grävdes var ca 15 x 5 meter stort, 0,9–1,4 meter djupt och
beläget i en SÖ-slänt i lämningens sydöstra del. Det var djupast i den västra
delen.
Öster om schaktet ligger en husgrund, ca 12 x 4–5 meter stor (N-S) med
mellanvägg. Den övre väggen är byggd med slaggsten och är ca 0,3 meter
hög. Byggnaden revs enligt lokalboende för 15 år sen. Det är oklart när den
är uppförd.
Tre olika lager identifierades, under schaktningen såg det endast ut som
ett lager, men i schaktväggen kunde flera nivåer urskiljas. Ett
utfyllnadslager, L1 innehållande sot, kol, slagg, raseringsmassor från
husgrunden, med mera En nivå med ljusbrun silt, L2, samt utfyllnadslager
till största del bestående av malm, L3. I mitten av schaktet påträffades
också en grop, A1, som inte syntes under själva schaktningen, då den
delvis var fylld med utfyllnadslagret. Den var dock tydlig i den nordvästra
schaktväggen. Profilen var skålformad med en ”tratt” i botten. I själva
tratten bestod fyllningen av järnmalm blandat med kol, sot, sten varvat
med ljusgul/beige silt. För fullständiga schakt- och
anläggnings/lagerbeskrivningar, se bilaga 2.

Slutsatser och utvärdering
I samband med schaktningen påträffades tre lager som tolkats som
raserings- och utfyllnadslager. I västra schaktväggen påträffades också en
grop med oklar funktion. Då gropen delvis innehöll samma material som
raseringslagret anses inte kontexten vara tillräckligt säker för att föra en
14C-datering. Gropen är dokumenterad med fotografi och i skrift.
Dalarnas museum anser att det inte är nödvändigt med ytterligare
arkeologiska åtgärder inom det aktuella arbetsföretaget.
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1. Kartor/planer
2. Schakt- och anläggningsbeskrivningar

Bilaga 1

!

!

Mora

Malung

!

!

Falun

Ludvika

Grängesberg
0

10 20

40 Kilometer

Figur 1. Karta över Dalarna. Grängesberg markerat med en röd prick.
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Figur 2. Utdrag ur terrängkartan. Undersökningsområdet inom den
blå cirkeln. Skala 1:100 000.
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Figur 3. Utdrag ur fastighetskartan med lämningsmiljön runt
L2000:5502.
Lämningar från KMR
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Figur 4. Utdrag ur fastughetskartan. Den aktuella lämningen, L2000:5502 i rött och schaktet i
blått. Skala 1:2000.
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Figur 5. Gropens (A1) utbredning i schaktväggen samt uppskattad utbredning i schaktet. Skala
1:200.

Bilaga 2. Schakt- och anläggningsbeskrivningar
Schakt
15 x 5 meter stort (NO-SV) och 0,9–1,4
meter djupt. beläget i en SÖ-slänt i
lämningens sydöstra del. Det var
djupast i den västra delen.
Tre olika nivåer/lager identifierades,
under schaktningen såg det endast ut
som ett lager, men i schaktväggen
kunde flera nivåer urskiljas.

och tegelpannor betydligt större, vilket
förmodligen beror på att det är
raseringsmassor från byggnaden.
L2: Ljusbrun silt, ca 0,05 – 0,15 meter
tjockt. Enstaka kolbitar och småsten.
L3: ”Malmlager”, 0,12 meter tjockt.
Består av större och mindre bitar
järnmalm, 0,05 – 0,15 m stora,
uppblandat med grå silt och kol/sot.
A1 – Grop
2 – 2,5 meter lång i schaktväggen (NOSV), skålformad profil med en ”tratt” i
botten. Den övre delen av anläggningen
är fylld med samma material som L1, ca
0,7 – 0,75 m. I tratten består fyllningen
av järnmalm blandat med kol, sot, sten
varvat med ljusgul/beige silt.
I botten är det lite otydliga
kolhorisonter, ca 0,02 m tjocka. Tratten
är ca 1,5 meter bred.

Figur 1. Sektion av den västra schaktväggen
med lagren utritade. Fotat från Ö. Fotograf:
Emelie Svenman

L1: Utfyllnadslager, 0,1 – 0,4 meter
tjockt. Sand/siltigt kol-och sotlager
innehållande sten (naturlig),
slaggstenar, slagg, tegel, tegelpannor,
enstaka gula tegelstenar. Allt
ihopblandat. I östra kanten av schaktet,
mot husgrunden är mängden tegelkross

Figur 2. A1 i sektion. Fotat från Ö.
Fotograf: Emelie Svenman

