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Undersökningsområdet låg i Grangärde socken norr om Ludvika.
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Sammanfattning
Under perioden slutet av 2018 till och med mitten av 2019 genomförde Da-
larnas museum en schaktningsövervakning inom hyttområdet L2001:7179 i 
Saxhyttan, Grangärde socken, Ludvika kommun. Enligt skriftliga källor var 
masugnen i bruk mellan åren 1633 och 1856. Anledningen till schaktningen 
var att en ny VA-ledning skulle läggas ned. Totalt övervakades grävandet av 
fyra olika schakt utmed en ca 100 meter lång sträcka. I det södra och längsta 
schaktet var marklagren störda av tidigare grävarbeten. Totalt påträffades 
åtta mer eller mindre tydliga anläggningar vilka bestod av tre rester efter 
stengrunder/ -murar, två stolphål samt tre nedgrävningar av olika slag. 
Dessutom påträffades tjocka kollager i två av schakten, vilka sannolikt kom 
från kolhus som stått på platsen. Resultatet från schaktningsövervakningen 
och kartstudier innebar att hyttområdets norra del utökades något. Inga yt-
terligare arkeologiska insatser är nödvändiga för det aktuella arbetsföretaget. 
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Figur 1. Utsnitt från terrängkartan med undersökningsområdet inom den blå cirkeln. Skala 1:50 000.
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Om framtida markingrepp ska ske på andra platser inom hyttområdet bör 
arkeologiska åtgärder ske i samband med dessa.

Inledning
Under perioden november 2018 till och med juni 2019 genomförde Dalarnas 
museum en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i 
Saxhyttan, Grangärde socken, Ludvika kommun, Dalarnas län (figur 1). An-
ledningen till schaktningsövervakningen var att VA-ledningar skulle läggas 
ned och att dessa berörde hyttområdet L2001:7179. Det var Länsstyrelsen i 
Dalarnas län som beslutade om schaktningsövervakningen, dnr 431-9099-
2017 och beställare av arbetet var Wessman Barken Vatten & Återvinning AB. 

Kunskapsläge
Redan omkring 1587 fanns en masugn i Saxhyttan. Denna, L2001:6665, verkar 
ha legat ett hundratal meter längre söderut. Det verkar dessutom som om 
den masugnen har föregåtts av en enklare osmundsbläster på samma plats. 
Den nu aktuella masugnen ska vara anlagd omkring 1633. Sista gången hyt-
tan genomgick större ombyggnationer och förbättringar var under perioden 
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Figur 2. Utsnitt från fastighetskartan med undersökningsområdet inom den blå cirkeln och forn- och 
kulturlämningar markerade med rött. Omnämnda lämningar markerade med respektive nummer. Skala 
1:10 000.
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1822–1838. Knappt tjugo år senare, 1856, lades hyttan ned (Strandvik 2000).
Enligt beskrivningen i Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöregister (KMR) 

så var hyttområdet, L2001:7179, ca 275x10-50 meter stort (figur 2). Inom om-
rådet fanns en hyttruin bestående av resterna efter en hyttpipa, en fragmenta-
risk fördämningsvall, ett stort slaggvarp, en vattenränna och ett område med 
sotfärgad jord. I den nordvästra änden av området fanns även en kvarnläm-
ning, L2001:6536. Inom området var även två brofundament på var sida om 
Saxhyttån, ca 30 meter söder om nuvarande bro.

Syfte
Syftet med undersökningen var att med ett vetenskapligt arbetssätt doku-
mentera de fornlämningar eller delar av fornlämningar som berördes av 
det planerade arbetsföretaget. Om det var möjligt och relevant skulle också 
påträffade lämningarna dateras.
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Figur 3. Utsnitt från fastighetskartan med schakten markerade med grått och respektive nummer. Skala 
1:1000.
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Metod
Grävarbetet i samband med nedläggandet av VA-ledningen inom och strax 
utanför hyttområdet övervakades av en arkeolog från Dalarnas museum. 
Grävningen skedde med maskin och påträffade anläggningar samt valda delar 
av schaktväggarna rensades för hand. Schakten och påträffade anläggningar 
dokumenterades i skrift och genom fotografering. Lagren i de olika schakten 
beskrevs genom sektionsbeskrivningar och fotografering. Inmätningarna 
gjordes med RTK-GPS.

Genomförande
De första grävarbetena på södra sidan om Saxhyttevägen gjordes under två 
dagar i november 2018. Bristen på dagsljus gjorde det svårt att fotografera. I 
början av juni 2019 grävdes borrgropar på båda sidorna om Saxhyttevägen 
och ett par veckor senare grävdes fortsättningen av schaktet på norra sidan 
om vägen (figur 3).

Figur 4. Plan över schakt 1 med de påträffade anläggningarna markerade med rött och respektive 
nummer. Skala 1:400.
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Resultat

Schakt 1, södra sidan av Saxhyttevägen
Schaktet grävdes i centrala delar av hyttområdet, i det område där själva 
masugnen stått. Schaktet var ca 65 meter långt (NNV-SSO), 2 meter brett i 
markytan och 1 meter brett i botten samt 1,8–2,5 meter djupt (figur 4). I norr vek 
schaktet av mot nordost till befintlig ledning. Stora delar av schaktet grävdes i 
eller intill tidigare ledningsschakt. Marken bestod mestadels av intill 2,5 meter 
tjocka fyllnadslager innehållande slagg och kolstybb. Endast ställvis kunde 
vad som troligen var den naturliga orörda marken iakttas. Lagren i schaktet 
gav i stort ett stökigt intryck och det var svårt att avgöra vad som var grävt 
sedan tidigare och vad som var orörda lager. De gamla schakten kunde i bästa 
fall iakttas tydligt när man kom ned till ca 1,8 meter under marknivå. Sydost 
om nedgrävning A1 tunnade kolstybb-/slagglagret ut och blev ca 0,5 meter 
tjockt. Därunder fanns beige lera med enstaka tunna stråk av kol. I de sista 12 
metrarna av schaktet åt sydöst blev inslaget av masugnsslagg dominerande. 
I schaktet påträffades A1–A4, se vidare nedan.

Schaktet utvidgades åt sydväst, det följde ett äldre schakt, och där doku-
menterades sektion 1. I schaktväggarna kunde 2,5 meter med olika utfyllnads-
lager iakttas (figur 5). Lagren bestod mestadels av kolstybbsblandad jord med 
inslag av vit–blå masugnsslagg. Tunna stråk av brun sand/grus och fläckar 
med ren kol kunde iakttas. I den södra schaktväggen var inslaget av slagg 
större än i de övriga schaktväggarna. Det var mycket svårt att avgöra vad 
som var omgrävt genom tidigare schaktning och vad som var intakta lager. 
I botten av schaktet syntes beigegrå lera, vilken möjligen var den naturliga 
orörda marken. På grund av rasrisk kunde sektionen endast rensas och do-
kumenteras översiktligt.

Figur 5. Den rensade sektionen i schakt 1 fotograferad från öster. De mörkbruna lagren består av 
kolstybbsblandad jord med inslag av masugnsslagg. Foto Greger Bennström.
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Schakt 2, borrgrop på södra sidan av Saxhyttevägen
Schaktet var 9,5x4,5 meter (NV-SO) och 3 meter djupt. Överst syntes kol och 
kolstybb, 0,3–0,6 meter tjockt i väster och 0,7–0,8 meter tjockt i öster (figur 
6 och 7). Därunder syntes naturlig orörd orangeflammig silt vilken vid ca 2 
meters djup övergick i beige varvig silt och vid ca 2,5 meters djup kom större 
stenar. 1,6 meter från schaktets södra ände och i botten av kollagret var ett 
10-tal intill 0,7 meter stora stenar i öst-västlig riktning, A5. Anläggningen 
var fragmentarisk då den stördes av ett kabelschakt i öst-västlig riktning i 
schaktets södra ände.

Schakt 3, borrgrop norra sidan av Saxhyttevägen 
Schaktet var 4,3x4,3 meter (NV-SO till NO-SV) och ca 3 meter djupt. Överst 
var 0,6 meter kol och kolstybb och därunder naturlig orörd orange silt med 
beige fläckar. Sedan kom homogen orange silt vilken övergick i homogen 
beige silt med större stenar vid ca 2 meters djup och grusigare material vid 
ca 2,5 meters djup.

Schakt 4, över och längs med Olorsvägen
Schaktet var 20 meter långt (Ö-V och NV-SO), 2,7–3,3 meter brett och ca 2,2 
meter djupt (figur 8). Innehållet i den östra delen av schaktet liknar schakt 
3. Strax öster om den punkt där schaktet vinklade av mot nordväst övergick 
kollagret abrupt i ett intill 0,4–0,8 meter tjockt lager med masugnsslagg blan-
dat med grå sand och grus. I södra schaktväggen, i vinkeln, var en ca 2 meter 
bred svacka. Den var 1,8 meter djupt, från markytan, U-formad och fylld med 
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Figur 6. Plan över schakt 2 och 3 med A5 markerat med rött. Skala 1:200.
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kol och kolstybb. 
I fortsättningen åt nordväst var ovan den naturliga silten 0,3 meter kol 

och kolstybb sedan 0,4 meter masugnsslagg, grus och intill 0,6 meter stora 
stenar, utfyllnad. Det hela gav ett allmänt stökigt intryck. I västra delen kom 
två stolphål, varav det ena var stenskott, A6 och A7. Ca 3,5 meter från nord-
västra änden av schaktet var en diffus grund/mur av sten, A8. Nordväst om 
grunden/muren var lagren renare och tydligare åtskilda.
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Figur 7. Norra hörnet på schakt 2 med det intill 0,8 meter tjocka kol och kolstybbslagret. Foto Greger 
Bennström.

Figur 8. Plan över schakt 3 och 4 med de påträffade anläggningarna markerade med rött och respektive 
nummer. Skala 1:200.
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Anläggningar

A1 nedgrävning, upplag för lera?
Trågformad nedgrävning, 3,2 meter lång (NNV-SSO), minst 2 meter bred och 
1,0 meter djup med flack botten (figur 4 och 9). Fyllning av nästan helt ren 
beige lera, med endast enstaka tunna kolstråk. Nedgrävningens ytterkanter 
och botten bestod av kolstybbsblandad jord med slagginslag. Den omgivande 
marken bestod även den av kolstybbsblandad jord, slagg och lera. I södra 
kanten var inslaget av kol större än i norr. Nedgrävningen var synlig i båda 
schaktväggarna. Den var störd i väster av äldre schakt.

Figur 9. Nedgrävningen A1 med fyllning av ren lera synlig i den östra schaktväggen. Den gula tumstocken 
är 1 meter. Foto Greger Bennström.

Figur 10. Stenarna i A2 fotograferade från väster. Foto Greger Bennström.
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A2 grund/fundament/mur
Fundamentet var 1,2 meter brett och minst 0,8 meter högt. Det bestod av 
0,15–0,40 meter stora stenar lagda på och invid varandra i kallmur (figur 4 och 
10). Omgivande mark bestod av kolstybbs- och slaggblandad jord, vilken blev 
lerigare mot botten. Anläggningen var endast synlig i östra schaktväggen. I 
västra schaktväggen var marken störd av ett äldre schakt. Ej grävt till botten.

A3 nedgrävning/stenlyft
Kvadratisk nedgrävning, endast synlig i schaktbotten (figur 4). Raka och i stort 
sett lodräta kanter ca 0,1 meter ner i leran och med plan botten. Fyllning av 
jord, kol och slagg. Vatten tränger upp ur leran i nedgrävningen.

A4 dike/vattenränna/äldre schakt
Minst 9 meter långt (N-S), 1,4 meter brett och minst 1,2 meter djupt (figur 4). 
Kanterna svagt lutande utåt med jämn nedgrävningskant. Fyllning av jord, 
kol och slagg. I södra delen ett större inslag av slagg. Omgivande mark be-
stående av ren beige siltig lera. Anläggningen gick diagonalt genom ett hörn 
på schaktet varför den var svår att följa. I söder klipptes anläggningen av ett 
äldre schakt. Ej grävt till botten.

A5 grund/mur?
Fragmentarisk, minst 4 meter lång (NO-SV) och 0,7 meter bred, bestående av 
ett 10-tal 0,2–0,7 meter stora stenar (figur 6). Störd av kabelschakt på sydöstra 
sidan. Anläggning låg i botten av kollagret och verkade inte vara nedgrävd 
i silten.

A6 stolphål
Runt, 0,2 meter i diameter med fyllning av kolblandad sand (figur 8). I mitten 
fragmentariska trärester ca 0,1 meter i diameter. Nedgrävt 0,4 meter i den 
naturliga silten.

A7 stolphål
Runt, 0,3 meter i diameter med fyllning av kolblandad sand (figur 8). I mitten 
fragmenteriska trärester ca 0,15 meter i diameter. Skott runt om med 0,2–0,3 
meter stora stenar. Nedgrävt 0,5 meter i den naturliga silten. Ingen tydlig 
nedgrävningskant utanför stenarna.

A8 mur/grund
Mur, 2,7 meter lång (NO-SV), 0,5–1,0 meter bred och ca 0,7 meter hög (figur 
8). Nedgrävd 0,3–0,4 meter i den naturliga silten. Bestod av 0,3–0,6 meter 
stora stenar och även enstaka större klumpar hyttslagg och tegel. Ingen tydlig 
nedgrävningskant i silten, verkar mer ihopslängd än kallmurad. 

Datering
Då de påträffade anläggningarna med största sannolikhet var från tiden 
1633–1856 gjordes bedömningen att det inte var meningsfullt att datera dem 
med 14C-analys. Inga bevarade träkonstruktioner som lämpade sig för den-
drokronologisk datering påträffades.
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Tolkning och slutsatser 
Saxhyttan finns på flera kartor från 1600- och 1700-talen (Strandvik 2000). På 
dessa går det dock inte att se några detaljer då de är mycket översiktliga och 
schematiska. Från början av 1800-talet finns några kartor där man faktiskt 
kan se detaljer som till exempel byggnader och vägar. De visar att schakt 1 
gick väldigt nära själva masugnen och att det funnits flera olika byggnader 
i anslutning till denna (figur 11). Direkt sydväst om masugnen leder en vat-
tenränna fram till något som skulle kunna vara ett hjulhus med vattenhjul. 
Det tangeras nästan av utvidgningen av schakt 1.

Flera av de påträffade lagren och anläggningarna var ganska diffusa både 
till utseende och funktion. Det som var lättast att tolka var de tjocka kollagren 
och grunden A5 i schakt 2 och 3. På storskifteskartan från 1814 (20-gra-42) ser 
man i den nuvarande vägkorsningen två byggnader med uppkörningsram-
per. Med tanke på uppkörningsramperna och de tjocka kollager som fanns 
i schakten bör det var frågan om kolhus. Dessa byggnader fanns även på en 
karta från 1822 (U14-123:8). 

Stolphålen och grunden A6–A8 verkar ha haft samband byggnader som 
stått på norra sidan av nuvarande Saxhyttevägen. A1–A4 är mer svårtolkade. 
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Figur 11. Storskifteskartan från 1814 rektifierad mot dagens fastighetskarta. Schakten markerade med 
grått och anläggningarna med ljusrött. På kartan syns masugnen mellan schakt 1 och Saxhyttevägen 
samt den äldre vägsträckningen med bron över ån. Skala 1:1000.
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De stämmer inte överens med några konstruktioner från 1814 års karta. A1 
tangerar den äldre vägsträckningen, men det är svårt att se något samband. 
En tolkning är att det var ett upplag för lera. Det bör ha gått åt en hel del lera 
för tätning och fodring av själva ugnen. När det gäller A2 var det tydligt att 
det rörde sig om en kallmurad grund eller fundament av något slag. Den 
exakta funktionen var dock oklar. Även när det gäller funktionen för A4 var 
den oklar. Utifrån de historiska kartorna har det inte gått någon vattenränna 
ovanför masugnen, utan den gick på andra sidan mellan masugnen och ån. 
Nedgrävningen var för djup och bred för att den skulle ha utgjort ett dike 
intill den äldre vägsträckningen. Möjligtvis var det ett äldre ledningsschakt.

Det lager av ren oblandad masugnsslagg som fanns i botten i södra delen 
av schakt 1 tolkas som botten av ett nu i stort sett helt bortschaktat slaggvarp 
(figur 4). Det är sannolikt norra änden av det mäktiga slaggvarp som fortsät-
ter 140 meter söderut längs ån.

Man bör även ha i minnet att det finns skriftliga uppgifter om att hyttan 
byggdes om och förbättrades mellan åren 1822 och 1838 (Strandvik 2000). 
Någon karta över hur området sett ut efter ombyggnaden har inte hittats. 
Nästa karta är från 1866 (U14-123:15) och då var hyttan redan nedlagd. De 
rester efter vattenränna och fördämningsvall som kunde iakttas på norra si-
dan om Saxhyttevägen härrör troligen främst från den kvarnanläggning som 
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Figur 12. Översiktskarta med hyttområdets nya avgränsning markerad med blå linje och den gamla 
med röd linje. Skala 1:2000
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fanns där efter hyttans nedläggning (U14-123:15). De två kraftiga kallmurade 
fundamenten på var sida om ån utgjorde resterna efter en bro för den äldre 
vägsträckningen, se figur 11 och framsidan.

Hyttområdet har sannolikt blivit kraftigt påverkat i samband med att 
Östersaxvägen och den nya sträckningen av Saxhyttevägen anlades. Inga 
ytterligare arkeologiska åtgärder är nödvändiga för det här aktuella arbets-
företaget. Det finns dock troligtvis lämningar av arkeologiskt intresse inom 
delar av hyttområdet. Rester efter hyttpipan är fortfarande synliga ovan mark 
intill den nya vägbanken. En justering av hyttområdets utbredning i norra 
delen har gjorts utifrån schaktningsövervakningens resultat och de historiska 
kartorna (figur 12).
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