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Figur 1. Karta över västra Västmanland med platsen för undersökningen markerad med 
svart. Skala 1:250 000.
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Sammanfattning
Arkeologgruppen AB har genomfört en arkeologisk undersökning i form av 
schaktningsövervakning inom området för blästplats L1980:7519 och boplats 
L1980:7562 i Hällefors kommun.

Ett schakt grävdes i nära anslutning till blästplatsen. I schaktet fanns ett 
svart, koligt lager med flera grunda gropar, även de fyllda med kol. Kolet be-
stod nästan enbart av tallved som var partiellt bränd. Kol från en av groparna 
har daterats till nyare tid.

Inledning
Arkeologgruppen AB har genomfört en arkeologisk undersökning i form 
av schaktningsövervakning inom området för blästplats L1980:7519 och 
boplats L1980:7562 inom fastigheten Hällefors 9:548 i Hällefors kommun. 
Under sökningen genomfördes efter beslut från Länsstyrelsen i Örebro län 
den 5 november 2019 (dnr 431-6356-2019). Fältarbetet skedde dagen 
efter beslut.

Bakgrund och kulturmiljö
Området är vackert beläget invid sjön Sör-Älgens västra strand där naturen 
är kuperad och skogrik. Den grästäckta tomtmarken sluttar svagt ned mot 
sjön i öster. Undergrunden består av sand och silt, men i strandkanten finns 
stenar och block. Enligt den ekonomiska kartan från år 1957 har marken då 
brukats som åker.

Cirka 10 meter norr om huset inom den aktuella fastigheten, finns en 
boplats (L1980:7562). I Kulturmiljöregistret (KMR) beskrivs boplatsen som 
minst 15x10 meter stor. Fynd har framkommit på nednötta partier och be-
står av avslag av kvarts och hälleflinta. Även en yxa med slipat eggparti och 
brustet nackparti av ljus bergart har hittats. I östra delen av boplatsen finns 
skärvstensliknande stenar (KMR).

Öster om huset finns en blästplats (L1980:7519) registrerad. Enligt KMR 
är den minst 35×10 meter stor, bestående av en förekomst av blästslagg (syd-
öst om huset) och en rostningsplats (nordöst om huset). Blästslaggen påträf-
fades inom ett område av cirka 15×5 meter och består av ett tiotal klumpar, 
cirka 0,05–0,2 meter stora. På minst en slaggklump fanns sintrad lera efter 
en ugnsvägg. Lämningen framkom i huvudsak i samband med reparation av 
staket, men även i strandkanten har slaggklumpar noterats. Rostningsplatsen 
är minst 3 meter i diameter och består av rostad rödjord (KMR). En datering 
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Figur 2. Karta över del av Sör-Älgen med lämningar i kulturmiljöregistret och platsen för 
undersökningen markerad med rött. Skala 1:10 000.

Kol i Sör-Älgen

6



av träkol från blästslaggen gjordes år 1998. Provet ingick i en serie för da-
tering av tidig järnframställning inom Örebro län och var beställd av David 
Damell. Resultatet visar att platsen var i bruk under förromersk järnålder, 
2175±40 BP (se bilaga 4). På tomten finns också en fyndplats för en järnten 
(L1980:7552).

Utmed Sör-Älgens västra sida finns flera platser med lämningar från 
förhistorisk järnframställning, främst i form av slaggvarpar, men även en 
lertäkt (L1980:7561). Närmast en kilometer söder om den aktuella platsen 
förundersöktes år 2011 fornlämning L1981:6729 (tidigare Hällefors 287:1). 
Lämningen bestod av en slaggvarp som daterades till övergången mellan 
romersk järnålder och folkvandringstid (Crona & Strucke 2011). Mellan 
slaggvarpen L1981:6729 och den aktuella undersökningen finns ytterligare 
en blästplats registrerad (L1981:6726) bestående av en slaggvarp, en slagg-
förekomst och ett eventuellt malmupplag. Längre söderut finns fyra fynd-
platser av slagg (L9181:4729, L1981:4890, L1981:5300, L1981:5301) och sex 
blästbrukslämningar (L1981:5361, L1981:6117, L1982:9276, L1981:2265, 
L1981:2812, L1981:2407).

Intill blästplatsen L1981:6726 finns en boplats med fynd av elva kvarts-
avslag (L1980:8095). Fler stenåldersboplatser finns söderut. Övriga lämning-
ar i närområdet är två platser med tradition: en kallmur (L1981:5441) och 
en plats på Kullberget där den fredlöse brottslingen Kubbe Rågved skulle ha 
uppehållit sig (L1981:5888). På den östra sidan av sjön finns ett hyttområde 
från historisk tid (L1981:3046). Norr om aktuellt område finns ett vägmärke 
(L1981:5893). (KMR)

Syfte och målgrupper
Eftersom den arkeologiska schaktningsövervakningen var begränsad i tid 
och rum ansågs möjligheterna att besvara mer komplexa frågeställningar 
små, dels beroende på de små ytor som undersöktes, dels för att det inte går 
att välja vilka ytor som ska undersökas arkeologiskt. Syftet var därför endast 
övergripande, det vill säga att identifiera lämningar, datera dem och förstå 
vilken typ av aktivitet de representerar.
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Metod och genomförande

Arbetet skedde en dag under hösten med tunn tjäle och ett pudertäcke av snö. 
Schaktet grävdes först manuellt under husets altan. Därefter vidtog masking-
rävning. Schaktväggarna rensades med gotlandshacka varefter en magnet 
fördes över väggarna för att kontrollera om det fanns magnetiska material 
från rostning. Den västra schaktväggen dokumenterades därefter med foto 
och sektionsritning i skala 1:50. Schaktet ritades in på en plan i skala 1:100. 
Anteckningar gjordes i en anteckningsbok. Ett kolprov togs ur en grop och 
markerades på sektionsritningen. I samband med rapportarbetet renritades 
plan- och sektionsritningar i Illustrator. ArcGIS 10.3 användes för digitalise-
ring av schakt, anläggningar och prov.

Figur 3. Karta över Sör-Älgen med lämningar av blästbruk och fyndplatser för slagg i 
kulturmiljöregistret. Platsen för undersökningen är markerad med svart. Skala 1:50 000.
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Figur 4a) Schaktplan med registrerade lämningar. Skala 1:1 000.
Figur 4b) Schaktplan med skiss över lämningar (KMR). Skala 1:1 000.
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Figur 5. Anläggningsplan i skala 1:200 med situationsplan överst   
i skala 1:1 000.
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Resultat
Ett 24 meter lång schakt grävdes i gräsmattan söderut från altanen. Schaktet 
var 0,5 meter brett och 0,5 meter djupt. Undergrunden bestod av sand och 
silt. Sanden var mörkt orange mellan 6 och 12 meter in i schaktet. Därefter 
blev den humösa jorden svart av kol. Den svarta jorden fanns fortsatt i 11 
meter. Under den svarta jorden fanns fyra grunda gropar med kol (se figur 8). 
Från grop 2 togs kolprov i form av kolstycken och pinnar. Provet skickades för 
vedartsanalys och datering. Veden kom nästan enbart från tunna kvistar upp 
till enstaka träkol av grövre stammar av tall. Bland både tall och björk fanns 
flera helt eller delvis förkolnade partier (se bilaga 2). 14C-analysen visade 
att kolet kom från aktivitet under nyare tid, 1652–1949 e.Kr. med 2 sigma.

 I söder grävdes ett brunnsschakt som var 2×2 meter stort och 1,4 meter 
djupt. Till det grävdes från strandkanten ett kort schakt som var 0,5 meter 
brett och 1,5 meter djupt. Även i det schaktet fanns en grop (grop 5) med kol 
och värmepåverkad sand. Groparna 1-4 i det långa schaktet var svåra att av-
gränsa och kan sägas utgöra delar av ett större område med sot och kol som 
var 23 meter långt. Även den östra sidan av schaktet innehöll svart jord med 
oregelbunden botten. Inget magnetiskt material påträffades.

Figur 7. Grop 5 i det korta schaktet ut mot sjön. Foto från söder.

Figur 6. Grop 2, där kolprovet 
samlades in. Foto från öster.
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Tolkning

De påträffade groparna och den mörka jorden tolkades i fält som möjliga 
lämningar från kolning som skett i anslutning till järnframställningen. Den 
datering som gjordes på kol från en av groparna visar att det handlar om akti-
viteter utförda i nyare tid. Kolet kan sannolikt relateras till kolning under his-
torisk tid, men det går inte att utesluta att det är rester efter någon aktivitet 
som skett i samband med den odling som skett på platsen i sen tid.

Utvärdering av resultaten  
i förhållande till undersökningsplanen

Det övergripande syftet har uppfyllts i och med att lämningar har identifie-
rats. De är också daterade och tolkade i den utsträckning det går att förstå 
vilken typ av aktivitet de representerar på grund av den begränsade undersök-
ningsytan. Ingen fornlämning påträffades i schaktet. Inga avvikelser gjordes 
från undersökningsplanen.

Figur 8. Sektionsritning av västra schaktväggen i det långa schaktet.Sektionen börjar på 10 meter 
(högst upp till höger) och löper västerut till 23 meter.

Figur 9. Sektionsritning av grop 5, den norra schaktväggen i det korta schaktet.
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Anr Typ Mått (m) Beskrivning

1 Grop Br 1,3 
Dj 0,25

Svart humus, sot och kol

2 Grop Br 0,55 
dj 0,2

Kol och trä över röd sand, kolprov

3 Grop Br 0,35 
dj 0,2

Mixat sot, kol och ljus sand. Stolphål?

4 Grop Br 0,9 m  
Dj 0,2

Svart humus, sot och kol under röd silt/finsand

5 Grop Br 2,0 
Dj 0,3

Sot och kol under mörkt orangebrun finsand, vit silt i schaktbotten.

6 Lager L 23 m 
Dj 0,2

Svart matjord med stort inslag av sot och kol. Fynd av flintgods, 
klarglas och spik.

Bilagor

Bilaga 1. Anläggningstabell
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ProjektId 2247
Västmanland, Hällefors kommun, Hällefors socken, Hällefors 9:548, 
Kolningsanläggning

Grop, P19074, Prov 2

De större kolstyckena samt ett slumpvist urval av de små fragmenten analy-
serades. Bland både tall och björk fanns flera helt eller delvis förkolnade par-
tier. Tallen kom från tunna kvistar upp till enstaka träkol av grövre stammar. 
De två till tre cm tjocka stammarna var inte helt genombrända, För datering 
togs tall av förkolnad ytved med kvarsittande bark ut. 

Vikt (g) Analyserad vikt (g) Fragment Analyserat antal Asp* Björk Tall

97,5 67,8 Över 500 69 2 7 60
* Ej tillvaratagen

Bilaga 2. Vedartsanalys
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Bilaga 3. 14C-analys
Ångströmslaboratoriet
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Bilaga 4. 14C-analys av L1980:7519
Ångströmslaboratoriet
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