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Sammanfattning
I augusti 2019 genomförde Dalarnas museum schaktningsövervakningar 
invid två slaggförekomster i Heden, Lima, Malung-Sälens kommun. I två 
av schakten i det södra området påträffades lämningar som tolkades höra 
till en blästplats. Lämningarna bestod av ett slaggvarp, en rostplats och en 
kolningsanläggning. Spår från rostplatsen fanns på båda sidorna om vägen 
medan slagg och kol endast kunde iakttas på den östra sidan. Blästplatsen 
bedömdes ha en utbredning på minst 22x14 meter. Fyra kolprov analyserades 
och daterades. Slagglagret fick en datering till mitten av 1400-talet. Kol- och 
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Figur 1. Utdrag från terrängkartan med de båda undersökningsområdena inom de blå cirklarna. Skala 
1:50 000.
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rostlagren fick en bredare datering från mitten av 1400-talet fram till mitten 
av 1600-talet. Tidigare undersökningar av blästplatser i Lima visar på två 
olika typer, en äldre från vikingatid–högmedeltid med lerbyggda ugnar och 
en yngre med stenbyggda ugnar från senmedeltid. Blästplatsen registrerades 
i KMR med lämningsnummer L2020:4119.

I schakten i det norra området påträffades inget av antikvariskt intresse.

Inledning
Under två dagar i augusti 2019 genomförde Dalarnas museum en arkeologisk 
undersökning i form av schaktningsövervakning på två olika ställen i Heden 
i Malung-Sälens kommun (figur 1). Anledningen till schaktningsövervak-
ningen var att det skulle grävas för nya ledningar och en ny elnätstation och 
att det i närheten fanns två fyndplatser med slagg, L2001:8100 och L2001:7572, 
registrerade i Riksantikvarieämbetes kulturmiljöregiser (KMR). Beslutet om 
schaktningsövervakningen togs av Länsstyrelsen i Dalarnas län, dnr 431-2733-
2019, och beställare av arbetet var Malungs Elnät AB.  
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Figur 2. Utdrag från fastighetskartan med de aktuella slaggförekomsterna inom blå cirklar. Övriga 
slaggförekomster, boplatser m.m. markerat med rött. Skala 1:10 000.
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Kulturmiljö och kunskapsläge
I Lima och omkringliggande socknar finns många spår efter en förhistorisk 
fångstkultur. Utmed Västerdalälven och vid många sjöar har fynd och bo-
platser av stenålderskaraktär påträffats. Det finns även flera fynd som kan 
dateras till bronsålder samt övergången mellan stenålder och bronsålder, inte 
minst runt Tisjön i västligaste Lima (Bennström & Carlsson 2015, Wehlin & 
Lannerbro Norell 2016). I området har också många fångstgropar registrerats. 
Flera av dessa fångstgropar utgörs troligen egentligen av kolningsgropar. I 
jordbruksbygden längs dalgången finns ett stort antal fyndplatser av slagg. 
Slaggen härrör sannolikt från smedjor som legat i närheten av gårdarna. I 
utmarkens skogsområden har ett stort antal järnframställningsplatser påträf-
fats. Dateringar av dessa sträcker sig från vikingatidens slut fram till 1800-talet 
(Bennström & Carlsson 2015, Carlsson m.fl. 1998).

På den östra sidan älven har flera arkeologiska utredningar och undersök-
ningar gjorts med anledning av planerad dragning av nya vägsträckningar. 
Vid dessa har både bebyggelselämningar från äldre gårdar som legat närmare 
älven samt smides- och kolningslämningar påträffats (Bennström & Carlsson 
2015, Carlsson 2001, Carlsson & Sandberg 1997).

I det aktuella området på västra sidan om älven var det främst två platser 
med fynd av slagg som berördes, L2001:8100 och L2001:7572 (figur 2). Fler fynd 
av slagg och boplatser av stenålderskaraktär fanns också registrerade i Riks-
antikvarieämbetets kulturmiljöregister (KMR) mellan dessa båda fyndplatser.

Syfte
Syftet med undersökningen var att dokumentera den eller de fornlämningar 
som eventuellt kom fram vid schaktningsarbetet på ett vetenskapligt sätt. Mål-
grupper för undersökningen var främst länsstyrelsen och Malungs Elnät AB.

Metod
Grävningen av schakten utfördes av en grävmaskin utrustad med planerings-
skopa. Arbetet övervakades av en arkeolog från Dalarnas museum. Valda 
delar av schaktväggarna samt påträffade anläggningar och kulturlager ren-
sades för hand. Schakt, anläggningar och lager dokumenterades i skrift och 
fotograferades samt mättes in med RTK-GPS.

Genomförande
Den arkeologiska schaktningsövervakningen genomfördes under två dagar 
i augusti 2019. Själva schaktningsområdena kom att bli något ändrade mot 
vad som ursprungligen hade planerats. Södra delen av schakt 1 hade börjat 
att grävas innan arkeolog fanns på plats. Schaktningen hade dock avbrutits 
när man träffat på slagg och kol och fortsatte först när en arkeolog fanns på 
plats. I övrigt genomfördes undersökningen på det sätt och med den ambi-
tionsnivå som var planerad. 
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Resultat

Södra området
I det södra området, Heden 23:3 m.fl., grävdes tre schakt, två på den västra 
sidan vägen och ett på den östra (figur 3). Marken utgjordes av tomt- och 
åkermark med matjord överst och silt i botten.

Schakt 1
Schaktet var ca 25 meter långt (NNV-SSO), mestadels 0,7–0,8 meter brett 
och ca 1 meter djupt. I mitten av schaktet framkom delar av en förmodad 
blästplats bestående av ett lager sandblandad kol, ett slagglager och ett lager 
rostad malm. Kollagret låg delvis över slagglagret. Slagglagret och den rostade 
malmen låg bredvid varandra på den naturliga silten. Samtliga lager fortsatte 
utanför schaktet. Se vidare nedan.

Schakt 2
Schaktet var 15 meter långt (NV-SO), 1,3–2,6 meter brett och drygt 1 meter 
djupt. Överst var 0,3 meter matjord och sedan den naturliga marken bestående 
av silt. I sydöstra delen var det grävt sedan tidigare. Inget av antikvariskt 
intresse.

Schakt 3
Schaktet var ca 13 meter långt (NO-SV), 1,0–2,3 meter brett och ca 0,7 meter 
djupt. I nordöstra änden var ett ca 2x2 meter stort område med rostad malm 
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Figur 3. Plan över schakten i det södra området markerade med grått och respektive nummer. Den sedan 
tidigare registrerade fyndplatsen med slagg L2001:7572 markerad med rött. Skala 1:400.
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liknande den i schakt 1. Lagret låg 0,55–0,65 meter under markytan, var 0,07–
0,10 meter tjockt och var genomgrävt för kablar i VNV-OSO riktning. Lagret 
verkade fortsätta utanför schaktet i norr, öster och söder. I övrigt var endast 
ett tunt lager sotigare matjord direkt ovanför silten i västra änden av schaktet.

Norra området
I det norra området, Heden 16:17 m.fl. grävdes två schakt på var sida om en 
bäck (figur 4). Marken utgjordes av åker- och hagmark, vilken var något sank 
en bit under markytan, troligen utdikad myrmark, med silt i botten.

Schakt 4
Schaktet var ca 21 meter långt, 1,2 meter brett och 0,8–1,1 meter djupt. Överst 
låg 0,2 meter grästorv och matjord sedan 0,6–0,9 meter torv och i botten beige 
lerig silt. I nordöstra hörnet kom en ansamling med ett 10-tal bitar smidesslagg 
direkt under grästorven. Flera av slaggstyckena var skålformade och ca 0,1 
meter i diameter. I ett av slagstyckena satt en fastsmält spikskalle. Ca 3,5 me-
ter in i schaktet fanns en 0,8 meter lång, 0,15 meter bred och 0,03 meter tjock 
planka i torven på ca 0,2 meters djup. I sydvästra änden kom en obearbetad 
trädstam på ca 0,75 meters djup. Stammen var minst 3,5 meter lång och ca 
0,28 meter i diameter och hade kvarsittande grenar. 

Schakt 5
Schaktet var ca 13 meter långt, 1,2 meter brett och 0,2–0,5 meter djupt. Överst 
var 0,05 meter grästorv, sedan 0,1–0,2 meter påfört morängrus från en vägbank, 
vilken delvis tangerade schaktet. I botten var den naturliga marken bestående 
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Figur 4. Plan över schakten i det norra området markerade med grått och respektive nummer. Den sedan 
tidigare registrerade fyndplatsen med slagg L2001:8100 markerad med rött. Skala 1:400.
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Figur 5. Plan över blästplatsens olika lager i schakt 1 och 3. Skala 1:200.

Figur 6. Nordvästra delen av slagglagret och det ovanliggande kollagret sett från öster i schakt 1. Foto: 
Greger Bennström.
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av orangebeige silt. Det var 
dock svårt att avgöra vad 
som var naturlig mark och 
vad som var påfört.

Anläggningar
I schakt 1 och 3 påträffades 
delar av vad som tolkades 
som en blästplats (figur 5 
och 6). Anläggningen ut-
gjordes av ett slaggvarp, en 
rostplats och ett kollager.

I schaktet var slagvarpet 
synligt som ett 3,8 meter 
långt och 0,25–0,40 meter 
tjock, linsformat lager av 
svartbrunröd sandblandad 
blästslagg. Slaggbitarna 
var mestadels 0,01–0,15 
meter stora. Lagret fort-
satte utanför båda schakt-
väggarna och låg på den 
naturliga marken, vilken 
bestod av lerig silt. 

Direkt sydost om slagg-
lagret var den förmodade 
rostplatsen. I schaktet syn-
tes ett 4 meter långt och 
0,07 meter tjockt lager av rödbrun fet, starkt magnetisk rostad malm. Detta 
lager kunde också iakttas inom ett ca 2x2 meter stort område i östra delen av 
schakt 3, där det dock var genomgrävt av kablar (figur 7). Även detta lager 
låg på den naturliga marken och fortsatte utanför schaktväggarna. 

Över slaggvarpet och fortsatt åt nordväst kunde ett ca 10 meter långt och 
0,25–0,50 meter tjockt lager av sandblandad kol iakttas i schaktet. Lagret var 
som tjockast i nordväst och tunnade ut åt sydost. Lagret låg ovanpå morängrus 
i nordväst, vilket övergick till silt strax innan slagglagret började.

Fynd
Då de påträffade slaggstyckena och plankan i schakt 4 saknade kontext togs 
de inte tillvara. Slaggstycket med spikhuvudet sparades som prov. Inga andra 
föremål påträffades.

Datering
Från järnframställningsplatsen togs kolprover från kollagret, slagglagret samt 
lagret med rostad malm på båda sidor vägen. 

Vedartsanalys
Alla fyra kolproverna skickades till Vedlab för vedartsbestämning. Proverna 
innehöll kol från tall och gran med tall som det dominerande trädslaget (figur 
8). Analysrapport se vidare bilaga 1.

Figur 7. Östra änden av schakt 3 fotograferat från nordväst. Den 
mörka rostade malmen synlig i schaktets kanter, vid pilarna, på 
båda sidorna om kablarna. Foto: Greger Bennström.

a
b
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14C-analys
Utvalt material från vedartsbestämningen skickades till Ångströmlaboratoriet 
vid Uppsala universitet för 14C-analys (figur 9 och 10). Kol från slagglagret 
gav en tydlig datering till mitten av 1400-talet. De övriga tre resultaten var 
något spretigare med dateringar som ligger från mitten av 1400-talet till första 
halvan av 1600-talet.

Tolkning och vetenskaplig potential
De tre olika lagren i schakt 1 och lagret med rostad malm i schakt 3 i det 
södra området tolkas komma från en så kallad blästplats, dvs. en plats för 
järnframställning i blästerugn. Schaktet var endast 0,7–0,8 meter brett och det 
gick inte att utifrån innehållet i schaktväggarna avgöra åt vilket håll lagren 
mest troligt fortsatte. Lagret med rostad malm var dock synligt även på den 
västra sidan om vägen, varför det är troligt att även de andra lagren sträcker 
sig västerut. Några spår efter en eventuell ugnskonstruktion var inte synlig 
i det smala schaktet. Utifrån lagen i schakten bedömdes blästplatsen vara 
minst 22x14 meter stor.

Figur 8. Tabell över resultatet från vedartsbestämningen av de fyra kolproverna.

Figur 9. Tabell med resultatet från 14C-analyserna av de fyra kolproverna. 

Prov. nr Kontext Tall Gran Björk Till 14C-analys
PK1 Kollager 30   Tall 132 mg
PK2 Slagglager 14   Tall 18 mg
PK3 Malm Ö 12 4  Gran 84 mg
PK4 Malm V 5   Tall 40 mg

Prov. nr Kontext 14C BP Kalibrerat 2 σ 95,4% analysnummer
PK1 Kollager 297 ± 27 1511AD (65,2%) 1601AD Ua-66095
PK2 Slagglager 437 ± 27 1423AD (95,1%) 1486AD Ua-66096
PK3 Rostad malm Ö 366 ± 27 1450AD (53,4%) 1526AD
   1555AD (41,9%) 1632AD Ua-66097
PK4 Rostad malm V 315 ± 27 1488AD (73,7%) 1603AD Ua-66098

Kalibreringskurvor

18501750165015501450

Calibrated age (AD)

IOSACal v0.4.1; Atmospheric data from Reimer et al (2013);

Ua-66095 297 ± 27 BP

Ua-66096 437 ± 27 BP

Ua-66097 366 ± 27 BP

Ua-66098 315 ± 27 BP

18501750165015501450
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Figur 10. De senare dateringarna har blivit utdragna pga kalibreringskurvans utseende, medan 
slagglagrets datering är väl avgränsad.
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Tidigare undersökningar av blästplatser i Lima har visat att de går att dela 
in i två grupper: lerbyggda ugnar vilka dateras till tiden från vikingatid fram 
till och med högmedeltid och sedan de stenbyggda ugnarna som dateras till 
främst senmedeltid (Carlsson, Kettis och Magnusson 1998). Dateringen av 
slagglagret skulle alltså tyda på att det kan röra sig om en medeltida stenbyggd 
blästerugn. Tidigare undersökta blästplatser har legat i skogslandskapet. Detta 
är den första undersökta blästplatsen nere i dalgången.

I ett stycke smidesslagg som påträffades i schakt 4 i det norra området 
fanns en fastsmält spik (figur 11). Enligt smeden Mattias Helje, bosatt i Södra 
Heden, var spiken av medeltida typ. Denna typ av spik, Heljes typ 1, förekom 
som en av två huvudtyper av spikar i Södra Råda gamla kyrka från 1300-talet 
(Helje muntl., Helje 2015). Slaggstyckena verkade dock sekundärt placerade 
på platsen då inga andra spår av kulturpåverkan kunde iakttas i denna del 
av schaktet. Kanske har de använts som utfyllnad vid brofästet över ån. Helje 
har  tidigare påträffat ett liknade slaggstycke med samma typ av spik ca 400 
meter söderut, i närheten av L2001:8350.

Sannolikt är spikhuvudena spår efter omsmältning av gammalt järnskrot 
och därmed är det svårt att uttala sig om åldern på slaggen.

Blästplatsen registrerades i KMR med lämningsnummer L2020:4119. De två 
fyndplatserna av slagg L2001:7572 och L2001:8100 fick kvarstå oförändrade 
då ingen av dem direkt berördes av schaktningen.

Utvärdering av undersökningsplanen
Syftet med schaktningsövervakningen var att dokumentera de fynd och an-
läggningar/kulturlager som påträffades i schakten på ett vetenskapligt sätt. Om 
det var möjligt skulle påträffade fynd och anläggningar/kulturlager dateras. 

Dalarnas museum anser att arbetet har genomförts på det sätt som angavs 
i undersökningsplanen. Vid schaktningsövervakningen framkom delar av 

Figur 11. Två slaggstycken med fastsmälta medeltida spikar. Biten till vänster påträffat av Mattias Helje 
och den till höger påträffad vid undersökningen. Spikhuvudena är synliga i övre högra delen på båda 
slaggstyckena, svarta pilar. Foto: Greger Bennström.
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en blästplats vilken daterades till 1400–1500-tal. Den har registrerats i KMR. 
Övervakningen har således tillfört ny kunskap om blästbruket i Lima.

Förmedling
Då undersökningen bestod av en schaktningsövervakning under mycket be-
gränsad tid genomfördes inte några förmedlingsinsatser på plats. Platserna 
för schaktningarna besöktes dock av intresserade bybor som fick svar på sina 
frågor och undringar.

Referenser
Bennström, G. & Carlsson, E. 2015. Arkeologisk utredning, Bu-Östra Tandö, 

ombyggnad av väg 66 genom Lima socken Malung-Sälens kommun, Dalarna. 
Dalarnas museum Arkeologisk rapport 2015:10. Falun.

Carlsson, Eva 2001. Östra Tandö-Östra Ärnäs. Kulturhistorisk utredning längs väg 
297 i Lima socken. Dalarnas museum Arkeologisk rapport 2001:1. Falun.

Carlsson, E., Kettis, E. & Magnusson, G. 1998. Järnhantering och bebygelse i 
Lima och Transtrand. I: Lima och Transtrand, ur två socknars historia, del 4. 
Malung. 

Carlsson, E. & Sandberg F. 1997. Arkeologisk utredning, Östra Tandö-Bu, väg 
297, Lima socken, Malungs kommun. Dalarnas museum Arkeologisk rapport 
1997:4. Falun.

Helje, Mattias 2015. Medeltida byggnadsspik. En undersökning av spikmaterialet 
från Södra Råda gamla kyrka. Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet.

Helje, Mattias i samband med schaktningsövervakningen i augusti 2019. 
Muntliga uppgift.

Wehlin, J. & Lannerbro Norell, M. 2016. Gravrösen och den första metallen. I: 
Arkeologi i Dalarna. Dalarnas hembygdsbok årgång 86. Falun.
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Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer: 431-2733-2019
Fornreg, uppdragsnummer: 202000732
Socken: Lima
Fornlämning, raä nr: 412:1, 316:1
Fornreg, lämningsnummer: L2001:7572, L2001:8100
Fastighet: Heden 23:3, Heden 16:17
Koordinater, mitten S omr: N 6749115
(SWEREF99 TM) E 413163
Höjd (RH 2000), S omr: 345–347 m.ö.h.
Koordinater, mitten N omr: N 6750318
(SWEREF99 TM) E 412671
Höjd (RH 2000), N omr: 344–345 m.ö.h.
Inmätning: RTK-GPS
Vedartsanalys: VEDLAB
14C-analys: Ångströmlaboratoriet 
 Uppsala universitet
Utförandetid: 6–7 augusti 2019
Schaktlängd: 78 m
DM projektnummer: 1708
DM diarienummer: 72/19
DM fotoaccesion: DM ARK1708, 25 foton
DM fyndaccesion: Inga fynd tillvaratagna
Arkeologisk personal: Greger Bennström
Fältarbetsledare: Greger Bennström
Projektansvarig: Greger Bennström

Dokumentationsmaterialet förvaras på Dalarnas museum.
Analogt material: utskrivna foton, analysrapporter för vedart och 14C samt 

fältanteckningar
Digitalt material: shapefiler, digitala foton
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Bilaga 1 Vedartsanalys

   VEDLAB 
                   Vedanatomilabbet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
Adress:  Telefon:  Bankgiro:  Organisationsnr: 
Kattås  070 34 00 645  5713-0460  650613-6255 
670 20 GLAVA  E-post: vedlab@telia.com www.vedlab.se 

Vedlab rapport 20018 
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VEDLAB 
     Vedanatomilabbet 
 
Vedlab rapport 20018     2020-03-10 
 
Vedartsanalyser på material från Dalarna, Lima, Heden L 2001:7572 
 
Uppdragsgivare: Greger Bennström/Dalarnas museum 
 
Arbetet omfattar fyra kolprover från undersökningar av en järnframställningsplats i Lima.  
Proverna innehåller kol från tall och gran. Båda trädslagen kan bli gamla i sig så det finns risk för hög egenålder 
vid kommande datering av dem. 
 
Analysresultat  
 
Anl. ID Anläggnings- 

typ 
Prov-  
mängd 

Analyserad  
mängd 

Trädslag Utplockat 
för 14C-dat. 

Övrigt 

 Pk1 Kollager 5,4g 3.1g 30 bitar Tall 30 bitar Tall 132mg  
 Pk2 Slagglager 0,1g <0,1g 14 bitar Tall 14 bitar Tall 18mg  
 Pk3 Rostjord Ö 1,4g 0,8g 16 bitar Gran 4 bitar 

Tall 12 bitar 
Gran 84mg  

 Pk4 Rostjord V 0,5g 0,3g 5 bitar Tall 5 bitar Tall 40mg  
 
 
Erik Danielsson/VEDLAB 
Kattås 
670 20 GLAVA 
Tfn: 070 34 00 645 
E-post: vedlab@telia.com 
www.vedlab.se 
 
De här trädslagen förekom i materialet 
Art Latin Max 

ålder 
Växtmiljö Egenskaper och användning Övrigt 

Gran Picea abies 350 år Trivs på näringsrika jordar. 
Tål beskuggning bra och 
konkurrerar därför lätt ut 
andra arter 

Lätt och lös men ganska seg 
ved. Ofta rakvuxen. Ganska 
motståndskraftig mot röta. 
Stolpar golvbrädor störar 
lieskaft, korgar 

Bark till taktäckning. Granbarr 
till kreatursfoder 

Tall Pinus 
silvestris 

400 år Anspråkslös men trivs på 
näringsrika jordar. Den är 
dock ljuskrävande och blev 
snabbt utkonkurrerad från de 
godare jordarna när granen 
kom 

Stark och hållbar. 
Konstruktionsvirke, stolpar, 
pålar, båtbygge, kärl (ej för 
mat) takspån, tjärbloss, träkol, 
tjärbränning 

Underbarken till nödmjöl, 
årsskott kokades för C-
vitaminerna. Även som 
kreatursfoder 

 
Uppgifter om maximal ålder, växtmiljö, användning mm är hämtade ur: Holmåsen, Ingmar Träd och buskar. 
Lund 1993. Gunnarsson, Allan Träden och människan. Kristianstad 1988. Mossberg, Bo m.fl. Den nordiska 
floran. Brepol, Turnhout 1992. 
 
 
 
 

Vedartsanalysen görs genom att studera snitt- eller brottytor genom mikroskop. Jag har använt stereolupp Carl Zeiss Jena, Technival 2 
och stereomikroskop Leitz Metalux II med upp till 625 gångers förstoring. Mikroskopfoton är tagna med Nikon Coolpix 4500. 
Referenslitteratur för vedartsbestämningen har i huvudsak varit Schweingruber F.H. Microscopic Wood Anatomy 3rd edition och 
Anatomy of European woods 1990 samt Mork E. Vedanatomi 1946. Dessutom har jag använt min egen referenssamling av förkolnade 
och färska vedprover. 
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