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Abstract
A lost iron realm?
Iron production in southern Hälsingland during the late iron age
This bachelor thesis explores the prehistoric iron production in the Swedish province of
Hälsingland, with a special focus on the parishes surrounding the Marmen and Bergviken
lakes. A vast amount of remains from bloomery iron production was discovered during the
1980’s in the area surrounding the lakes, consisting of iron making sites and charcoal pits.
This thesis focuses on the spatial distribution of those remains, which are studied and
analysed mainly through GIS. Their spatial relation to natural-geographical phenomenon and
indicators of settlement is analysed and discussed, with comparisons to other Swedish
provinces. In addition, 14C-datings are calibrated and discussed on a critical basis. The
occurrence of spade-shaped currency bars in Hälsingland is discussed based on their physical
appearance and context of finding. Finally the author suggests how to work with the known
material in order to gain new scientific knowledge.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
När jag hade praktik vid Länsmuseet Gävleborg fick jag tipset om att bygga min uppsats
kring den järnframställning som skett vid sjön Marmen i Söderala socken. Ända sedan
fornminnesinventeringarna på 1980-talet har man vetat att järnproduktionen varit omfattande.
Området beskrivs som en av de platserna i norden med den högsta koncentrationen av
järnframställningsplatser (Eriksson 2008: 79). Trots denna stora koncentration har ytterst få
forskningsinsatser gjorts, inga arkeologiska undersökningar har utförts och den litteratur som
berör området innefattar endast översiktliga beskrivningar.
Det har diskuterats att det skett en möjlig överproduktion och att en betydande del av järnet
förmodligen exporterats. (Liedgren 1992: 189). Det har förts diskussioner över vart järnet i så
fall exporterats, och centralbygden i norra Hälsingland samt Mälardalen har presenterats som
möjliga destinationer (Eriksson 2008: 79f). Dessvärre har endast ett fåtal 14C-dateringar
utförts, vilket resulterar i en komplicerad tidshorisont (Eriksson 2008: 77).
Det empiriska materialet uppsatsarbetet grundar sig i är främst de lämningar som kan kopplas
till förhistorisk järnframställning (blästbruk). Detta innefattar förutom blästerugnar, slaggvarp
och slaggförekomster, även kolningsgropar.

1.2 Syfte
Syftet med det här uppsatsarbetet är att fördjupa kunskapen om södra Hälsinglands
järnproduktion under yngre järnålder. Inga ingående studier av dessa fornlämningar har
tidigare gjorts, utan det är som sagt främst översiktliga beskrivningar med några fåtal
tolkningsförslag. Genom att analysera det kända materialet och jämföra med andra landskap
hoppas jag kunna arbeta fram en bild av hur järnproduktionen varit organiserad, med
avseende på lämningarnas utbredning och deras relation till bebyggelse och terräng.

1.3 Forskningsfrågor
1. Tyder de rumsliga mönstren på hur järnproduktionen varit organiserad i södra
Hälsingland under yngre järnålder? Vilka rumsliga kopplingar kan göras mellan
järnframställningsplatser och kolningsgropar?
2. Vilka jämförelser kan göras med andra landskap angående järnframställningens

rumsliga utbredning och dess relation till järnåldersbebyggelsen?
3. Hur kan de spadformiga ämnesjärnen kopplas till järnproduktionen?

8

1.4 Teoretiskt perspektiv
Det teoretiska perspektivet för den här uppsatsen grundar sig i att landskapet varit avgörande
för de lämningar som finns närvarande. Då tolkningar görs utifrån ett empiriskt material kan
det teoretiska perspektivet beskrivas som en form av induktivism. Induktivism innebär att ett
empiriskt material observeras, och sedan går stegvis från observationer till en teori (Bell &
Walker 1992: 17f). Det empiriska materialet blir här främst fornlämningarna och landskapet,
då det är vad som kan observeras. Fornlämningarna påvisar att järnframställning skett, medan
landskapet satt gränserna. Lokalisering av järnmalm har varit avgörande, på samma sätt som
vatten har öppnat för handel och transport, samtidigt som vissa landskapsformer har agerat
barriärer. Den rumsliga kopplingen är vad som öppnar för att förstå relationen mellan de
olika lämningarna.
Min egen teoretiska ståndpunkt kan närmast beskrivas som en form av naturdeterminism då
jag anser att det är landskapet som lagt de grundläggande förutsättningarna för merparten av
mänsklig aktivitet. Jag ogillar dock att placera mig själv i ett fack och därmed låsas fast vid
ett visst synsätt. Enligt min mening är det gynnas forskningen av att flera teoretiska synsätt
samverkar och tillsammans kommer fram till tolkningar.
Då uppsatsen baseras på ett empiriskt material i form av lämningar från FMIS är det relevant
att ta upp begreppet representativitet. Vilka lämningar som registreras avgörs i mångt och
mycket av hur kunskapsläget ser ut när inventeringen genomförs. Lars-Erik Englund tar upp
följande faktorer:








”Det vid tiden för inventeringen aktuella kunskapsläget (om blästbruket).
Trender och tendenser inom forskarsamhället.
Fornminnes- och senare kulturminneslagstiftningen.
Antikvariska riktlinjer och praxis.
Den ekonomiska situationen, resursfördelning och prioriteringar.
Intresse, erfarenhet och kunskap på olika nivåer inom den verkställande
organisationen.
Besiktningsförhållanden då inventeringen genomfördes, det vill säga tid på året,
grödor, igenväxning, vattenstånd med mera.” (Englund 2002: 51).

Det går alltså inte att förutsätta att det registrerade lämningsmaterialet är representativt för
hela landskapet Hälsingland.
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1.5 Tidigare forskning
1.5.1 Allmänt om blästbruk
Blästbruksprocessen börjar med att de två primära råvarorna insamlas, järnmalm och ved.
Den malm som främst brutits för blästbruk har utgjorts av limonit, vilket även kallas sjö- och
myrmalm. Malmen rostas för att få bort föroreningar vilket gör det mer smidbart. Kol har två
funktioner i blästbruk, som reducerande faktor och som bränsle. I kolningsgropar eldas ved i
en syrefattig miljö för att få fram träkol. Därefter reduceras malmen i en blästerugn där
ungefär lika mycket järn som kol tillsätts. Ugnen värms med hjälp av ved till omkring 12001300 ºC samtidigt som en tillförsel av luft sker, vilket är själva betydelsen av ordet bläster.
Reduktionsprocessen påverkas av ett antal faktorer, såsom ugnens konstruktion, vilken typ av
malm samt bränsle som används, malmens och bränslets grovlek, lufttillförsel och ugnens
läge i terrängen. Ytterligare som påverkar järnets kolhalt är temperaturen samt fördelningen
mellan kol och malm (Eriksson 2008: 64f).
Blästbruk är en direkt järnframställningsmetod då det järn som utvinns ur malmen direkt kan
smidas. Järnet smälts till en trögflytande form och lyfts ur ugnen efter reduktionen. Den
följande bearbetningen rensar järnet från slagg innan lupparna (järnklumpar) värms och
bearbetas i mindre gropar. För att järnet inte ska brista måste temperaturen överstiga
smältpunkten för slagg (Eriksson 2008: 64f).
1.5.2 Hälsingland
Hälsingland ingår tillsammans med Gästrikland, Jämtland, Härjedalen och Dalarna i ett stort
geografiskt område där blästbruket baserats på en likartad teknisk tradition (Eriksson 2008:
64). Järnet har en lång historia i Hälsingland som tyvärr, i jämförelse med övriga
järnproducerande landskap, fortfarande är relativt outforskad (Magnusson 1994: 61). I
landskapet finns det stora förekomster av sjö- och myrmalm, så kallad limonit, vilket utgjort
den primära råvaran för blästbruket. Järnframställningsplatsernas lägen kan i princip endast
förklaras genom närheten till sjömalm (Magnusson 1994: 63). Den andra viktiga råvaran för
blästbruket, skogen, fanns i så pass obegränsad mängd att det var en outtömlig resurs.
Tillgången till skog för träkol var alltså inte avgörande för järnframställningsplatsernas
placering. För bebyggelsens lokalisering är det odlingsmarken som varit den primära faktorn
bakom (Eriksson 2008: 80).
Ronnie Jensen har utfört rumsliga analyser i tre bygder i Hälsingland: Viksjön - Norrsjön i
Voxnan, Voxsjön - Varpen, och Rengsjö. Han diskuterar bebyggelseutveckling med hjälp av
järnframställningsplatser och kolningsgropar. Merparten av slaggen efter blästbruket följer
Ljusnans och Voxnans dalgångar, och situationen beskrivs påminna om motsvarande i
Dalarna (Jensen 1985: 101f). De hälsingska järnframställningsplatserna beskrivs ha en
relativt svag koppling till bebyggelsen, samtidigt som lokalerna tycks ha använts ett

10

begränsat antal gånger (Jensen 1985: 103). I södra Hälsingland finns dock
järnframställningsplatser både i järnåldersbygden och i utmarken (Liedgren 1992: 188).
Jensen gör följande bedömning: En fast bebyggelse finns i den nordöstra delen av
Hälsingland under äldre järnålder, med utpräglat jordbruk och stora gravhögar. Längs
Ljusnans och Voxnans älvdalar tycks bebyggelsen bestå av endast mindre byar och
ensamgårdar under den äldre järnåldern. Vid övergången från folkvandringstid till vendeltid
märks en bebyggelseregression i framförallt de nordöstra delarna, vilket visar på
omstrukturering av samhället (Jensen 1985: 104f). Älvdalarna koloniseras till viss del där den
hälsingska järnproduktionen ökar som en följd av samhällets omstrukturering, men järnet är
fortfarande endast en av flera viktiga näringar. En utökad kolonisation sker senare under
vikingatid och in i medeltid, där älvdalarna på allvar bebyggs och järnframställningen får en
framträdande roll (Jensen 1985: 105).
Lars Liedgren skriver att järnslagg påträffats i samband med i princip samtliga utgrävningar
av järnåldersboplatser i norra Hälsingland. Vid utgrävningarna i Trogsta i Forsa socken
påträffades totalt 21 kg slagg. En likartad företeelse kan skådas i andra delar av
Mellannorrland. I Hälsingland härstammar detta slagg från olika moment i själva smidet
(Liedgren 1992: 184).
1.5.3 Marmen och Bergviken
Under 1980-talet skedde en fornminnesinventering av socknarna runt sjöarna Bergviken och
Marmen i nedre Ljusnandalen. Dessa inventeringar förändrade landskapets fornlämningsbild
drastiskt då omfattande lämningar kopplade till järnframställning genom blästbruk
påträffades. Dessa lämningar innefattar järnframställningsplatser, slaggvarp/slaggförekomster
samt kolningsgropar (Karlsson 1985: 113). Från förstagångsinventeringen som ägde rum
1955 var 12 slagglokaler kända i Söderala socken, efter inventeringen på 1980-talet var
antalet 82. I Segersta och Hanebo socknar steg antalet från 3 till 52. Majoriteten av
slagglokalerna är belägna i eller i närheten av strandzonerna. Stora delar av slagglokalerna är
så kallade slaggförekomster, vilket Ebbe Karlsson definierar som slagglokaler som har en
betydande skadegrad och lokaler som uteroderats eller helt överdämts. I Bollnäs socken är 57
av 60 slagglokaler klassade som slaggförekomster, medan i Segesta och Hanebo socknar är
förhållandet 29 av 52. I dessa socknar är endast en liten del av slagglokalerna intakta
(Karlsson 1985: 114). Runt Marmen i Söderala socken är en betydligt större andel av
slagglokalerna bevarade. I Söderala, vilket även innefattar en mindre del av Bergviken, är 68
av de 82 slagglokalerna intakta järnframställningsplatser medan endast 14 stycken kan
benämnas som slaggförekomster. Denna skillnad i bevaringsgrad beror på att
sedimentavlagringarna längs stränderna är mer omfattande runt Bergviken än runt Marmen,
vilken omges av blockiga moränsluttningar. Detta har lett till att markerna runt Marmen har
utsatts för mindre uppodling än vid Bergviken. Den senare har dessutom utsatts för kraftigare
regleringar vilket lett till att ytterligare slagglokaler skadats (Karlsson 1985: 114).
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Kolningsgropar registrerades för första gången under fornminnesinventeringarna på 1980talet. Detta beror till stor del på att begreppet “fornlämning” vidgats sedan
förstagångsinventeringen ägde rum. Efter 1980-talets inventering var antalet 30 i Söderala
socken medan 28 påträffades i Segersta och Hanebo socknar. Ebbe Karlsson uppger att de
vanligen är nära belägna slagglokalerna, majoriteten inom 300 meter men vanligtvis ännu
kortare avstånd. Han skriver att : ”Topografiskt är kolningsgroparna vanligen belägna på
små avsatser i moränsluttningarna som begränsar de sedimentfickor där
järnframställningsplatserna anlagts” (Karlsson 1985: 115).
Ebbe Karlsson diskuterar lite kort om huruvida man med fornlämningsbilden som
utgångspunkt kan förstå det tillhörande samhället. Har järnframställningen varit en viktig
näring och en grundläggande pelare i samhällsstrukturen? Eller har den snarare varit en
mindre betydande del av samhället? Karlsson anger avsaknaden av dateringar som ett
betydande problem, och anser att järnframställningsplatsernas lägen inte ger några direkta
indikationer om deras ålder. Han nämner att en datering till tidig medeltid inte är osannolik,
vilket i sådana fall skulle innebära att övriga fornlämningar i området inte ger några
indikationer på järnhanteringens betydelse. Depåfynden av spadformiga ämnesjärn tyder
dock alltjämt på en förhistorisk datering (Karlsson 1985: 118).
Han beskriver två ytterlighetsmodeller:
“1. Lämningar efter en kontinuerlig och jämn produktion under en större del av järnåldern,
en produktion av låg intensitet avsedd för det rent lokala behovet av järnråvara. Ett statiskt
tillstånd, där järnframställningen utgjort en bisyssla, i ett samhälle där boskapsskötsel i
kombination med jordbruk, jakt och fiske varit betydligt mer viktiga inslag. En lämplig
datering för områdets fångstgropar skulle kunna inordnas i detta. Eller också ser vi
2. Lämningar efter en snabbt tilltagande och kulminerande produktion av järn, en hantering
som sträcker sig över endast ett eller ett par århundraden. En viktig fråga är då var i tiden
dess antagna maximum ska förläggas. Hör den plötsliga produktionstoppen hemma i tidigare
eller senare järnålder, vad har initierat den, och vilka följder kan den ha fått för regionen?”
(E. Karlsson 1985: 119).
1.5.4 Dateringar
Det finns 14C-dateringar på såväl blästerugnar, slaggvarp och kolningsgropar i Hälsingland.
Fem dateringar av blästerugnar finns, vilket är ett för lågt antal för att några konkreta
slutsatser ska kunna dras. Det uppges dock att dateringarna kan delas in i fyra tidshorisonter:
yngre vendeltid-äldre vikingatid, yngre vikingatid-tidig medeltid, medeltid och medeltidefterreformatisk tid (Jensen & Liases 2002: 21ff). Det finns sju 14C-dateringar av
slaggvarp/slagg i Hälsingland, vilket även det är ett för lågt antal för att anses vara
representativt. Jensen och Liases uppger trots det att dateringarna tydligt hamnar i två
tidshorisonter, vendeltid-vikingatid och 1300-1600-tal (Jensen & Liases 2002: 28). I Jensen
& Liases sammanställning finns det 22 dateringar av totalt 19 kolningsgropar, varav en
datering utgår på grund av förväxling med ett annat prov. Trots att antalet daterade
kolningsgropar är betydligt högre än daterade slaggvarp/slagg och blästerugnar är det
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fortfarande för lågt för att vara statistiskt signifikant. Det uppges dock att tidshorisonten
översiktligt kan beskrivas som följande: kolningsgroparna verkar träda fram i slutet av 500talet eller i början av 600-talet, med en topp i 700-tal. Detta följs av en förmodad nedgång
innan en ökning börjar i sent 900-tal eller tidigt 1000-tal, varpå verksamheten får en snabbare
ökning senare under 1000-talet. Därefter tycks kolningen avstanna för att senare under
medeltid, sent 1200-tal till tidigt 1300-tal, återigen öka (Jensen & Liases 2002: 33).
Tillsammans ger samtliga 14C-dateringar en bild av två tidshorisonter, en fas under yngre
järnålder och en fas under medeltid. Den bild som träder baseras dock på alltför få dateringar
och skulle kunna ändras drastiskt i takt med att nya dateringar görs. (Jensen & Liases 2002:
33).
1.5.5 Spadformiga ämnesjärn
När man behandlar järnframställningen i Hälsingland är det omöjligt att inte beröra de
spadformiga ämnesjärnen. De spadformiga ämnesjärnen är främst förekommande i ett
begränsat geografiskt område, nämligen landskapen Jämtland, Medelpad, Hälsingland och
Gästrikland. Ett fåtal fynd har gjorts i andra delar av Sverige, och då främst i Mälardalen och
på Gotland. De största koncentrationerna finns i Hälsinglands och Medelpads kustland och
längs älvarna Ljusnan och Ljungan, samt i Storsjöbygden (Lindberg 2009: 24). Av totalt
1720 spadformiga ämnesjärn har omkring 620 påträffats i Hälsingland, fördelat på 32
depåfynd (Lindberg 2009: 26). Depåfynden har vanligen gjorts i utkanten av bygderna, och
då ofta i eller intill skogsmark. De spadformiga ämnesjärnen tycks alltså ha deponerats vid
gränsen mellan bebyggelse och vildmark. Denna lokalisering till bebyggelsens utkant är som
tydligast i Hälsingland och Medelpad, och i Hälsingland märks det allra tydligast i socknarna
Forsa, Hälsingtuna, Hög, Bergsjö, Segersta, Trönö, Arbrå och Bollnäs (Lindberg 2009:
131ff).
De spadformiga ämnesjärnens utseende skiljer sig inte nämnvärt mellan de olika områdena,
men däremot kan storleksskillnader noteras. De hälsingska ämnesjärnen är de minsta,
omkring 20-28 cm långa med en vikt på 150-350 g. Ämnesjärnen från Jämtland, Medelpad
och Ångermanland är något större, omkring 28-34 cm med en vikt på 350-1000g medan de i
Gästrikland är ännu större, runt 34-44 cm med en vikt på 1000-1650 g. I Gästrikland
förekommer också betydligt större järn, det så kallade Kråknäsjärnet vilket mätte mellan 5561 cm (Lindberg 2009: 26, Liedgren 1992: 185f). Dessa skillnader i storlek har tolkats spegla
de olika produktionsområdena. Då förutsättningarna för järnframställning skiljer sig mellan
olika områden tyder storleksskillnaderna på att ämnesjärnen tillverkats lokalt inom det
aktuella landskapet (Ramqvist 1987:112). Hälsingska ämnesjärn har även påträffats i
Uppland, Ångermanland, Dalarna, Västmanland, Södermanland, på Gotland och Bornholm
(Eriksson 2008: 72).
Dateringen av de spadformiga ämnesjärnen är inte helt oproblematisk då majoriteten av
depåerna saknar kopplingar till andra daterade fynd. De depåer som dock har daterats med
hjälp av andra föremål pekar mot folkvandringstid. Utöver detta har två 14C-dateringar
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utförts, på ett ämnesjärn från Hackås socken i Jämtland och ett av Kråknäsjärnen i
Gästrikland. Det jämtska ämnesjärnet daterades till 774 – 941 e.v.t. medan Kråknäsjärnet gav
tidig datering på 60 f.v.t. – 150 e.v.t.. 14C-dateringarna bedöms dock inte som alltför säkra, då
ett antal felkällor finns. Exempelvis måste man vara säker på att kolet som dateras är kopplat
till själva ämnesjärnet. Det finns en osäkerhet kring dateringen av de två ovan nämnda
ämnesjärnen, då det inte är klarlagt huruvida kolet kommer från själva järnen och inte från
fyndplatsen. (Lindberg 2009: 30). Trämaterialets egenålder utgör också en felkälla, då en hög
egenålder kan göra en datering äldre än vad den är. Detta kan dock lösas genom en
vedartsanalys där man kan få en uppfattning om dess egenålder, och därmed beräkna
dateringen utifrån detta. En annan faktor som kan påverka är vilken koltyp som dateras.
Kråknäsjärnet daterades genom löst kol i själva järnet medan Hackåsjärnet daterades via
inneslutet kol. Kol kan inneslutas i takt med att järnet rostar vilket innebär att det kan
tillkomma efter deponeringen i jorden (Lindberg 2009: 31). Gert Magnusson uppger att
endast två ämnesjärn har framkommit i säkert daterade fyndkontexter. Det ena är av gästriksk
typ och påträffades i en Valsgärdes båtgravar. Det andra hittades i Högs socken i Hälsingland
och har daterats till vendeltid (Magnusson 1994: 69).
1.5.6 Dalarna
Åke Hyenstrand har skrivit sammanfattande texter över järnframställningsplatsernas
utbredning i Dalarna. Lämningar efter blästbruket förekommer i stora delar av landskapet,
men en tydlig koppling finns till vatten och då framförallt Dalälvarnas vattensystem. Vid de
fall där slagg påträffats i närheten av sankmarker och slättmark är de belägna på sådant sätt
att en ursprunglig koppling till vatten kan antas. Järnframställningsplatsernas lägen tyder på
att vattenvägarna utnyttjats för handel och transport av järnet (Hyenstrand 1974: 184ff).
Inga Serning skriver att det sannolikt finns ett rumsligt samband mellan
järnframställningsplatserna och järnåldersgravarna. De förvikingatida gravarna är vanligen
belägna i periferin medan de vikingatida gravarna återfinns i centrum av de centrala
jordbruksbygderna, som Siljansbygden och Dalälvarnas dalgång (Serning 1973: 123). Den
fasta järnåldersbebyggelsen träder fram i form av gravfält i dessa centralbygder. Blästbrukets
lämningar visar dock att de mer perifera områdena och de stora sjöarna ej var övergivna, då
stora slaggförekomster visar på en betydande aktivitet (Hyenstrand 1974: 202f).
1.5.7 Jämtland och Härjedalen
Gert Magnusson har behandlat blästbruket i Jämtlands län, dvs. landskapen Jämtland och
Härjedalen samt de två hälsingesocknarna Ängersjö och Ytterhogdal. Den förhistoriska
järnframställningen förefaller vara lokaliserad i anknytning till sjöar och vattendrag. Då
malm och träkol är nödvändigt för produktionen blir också detta avgörande för lokaliseringen
(Magnusson 1986: 234f). Då skogen kan anses vara en obegränsad resurs i Jämtland och
Härjedalen minskar dess betydelse för järnframställningsplatsernas lokalisering. Detta
innebär att malmförekomsterna lokalisering blir helt avgörande för var
järnframställningsplatserna anlades. Magnusson hävdar att de sociala och ekonomiska
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faktorerna varit av mindre betydelse, men nämner att bebyggelsen kan ha haft viss betydelse
för järnframställningsplatsernas lägen. Detta beror på att man normalt inte går längre än
nödvändigt för att hämta järnmalm. Ugnarna beskrivs vara belägna inom 1-3 km från den
huvudsakliga bebyggelsen, men även fäbodar kan ha spelat in (Magnusson 1986: 235f).
De strandbundna järnframställningsplatserna är huvudsakligen belägna vid Storsjön och är
baserade på sjömalm. De ligger i direkt eller nära anknytning till skifferstränder, och kan till
en början tyckas ligga i ödemarker. Här måste avståndet över vatten framhållas, då det binder
samman dessa järnframställningsplatser med järnåldersbebyggelsen (Magnusson 1986: 236f).
De skogsbundna järnframställningsplatserna har baserats på tillgången till myrmalm, vilket
förekommer rikligt över hela Jämtlands län. I vissa delar förekommer
järnframställningsplatser vid majoriteten av områdets malmförande myrar (Magnusson 1986:
237).
1.5.8 Närke
Pär Hansson har behandlat förhistorisk järnframställning i landskapet Närke. Närkes mest
intressanta urbergsgrund är leptitformationen, då dessa innehåller magnetit (bergmalm). Då
stora delar av Närke präglas av förkastningsplatåer är en hypotes att järnmalm sköljts ut från
dessa genom vattendrag eller grundvatten. Malmen har sedermera nått slätten och lagt
grunden för järnframställningen (Hansson 1989: 76). Omkring hälften av Närkes
järnframställningsplatser är belägna i närheten av en kambrosilurremsa i den södra delen av
Närkeslätten. Enligt 1989 års fornlämningsbild var också omkring 60% av Närkes
fornlämningar belägna på denna begränsade yta (motsvarande 20% av hela landskapet).
Sjömalm verkar inte ha nyttjats i någon hög grad då ytterst få järnframställningsplatser kan
kopplas till dessa. Enligt Hansson kan avsaknaden av järnframställningsplatser vid
malmförande sjöar bero på att befolkningen inte kände till sjömalmen, att bristande teknik
hindrade dem från att nyttja den, eller också kan detta helt enkelt bero på en
inventeringslucka (Hansson 1989: 78f).
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2. Material och Metod
Arbetet har till stor del baserats på Riksantikvarieämbetets fornminnesregister FMIS varifrån
en betydande del av analysmaterialet inhämtats. Materialet har därefter bearbetats och
analyserats i främst ArcGIS 10 men också i Microsoft Excel.

2.1 Avgränsning
Den geografiska avgränsningen är Hälsingland, med särskild fokus den nedre Ljusnandalen,
innefattande de viktiga sjöarna Marmen och Bergviken. Avgränsningen grundar sig i mitt
eget intresse för landskapet och att det i sammanhanget ofta försummats (Magnusson 1986:
210). Fokusen på socknarna runt Marmen och Bergviken baseras på att landskapets största
koncentration av järnframställningsplatser och kolningsgropar finns där.
Den kronologiska avgränsningen är yngre järnålder, då de fåtal dateringar som gjorts i södra
Hälsingland ger ett intervall på 500 – 1000 e.v.t.. Det finns också medeltida dateringar i
framförallt nordvästra Hälsingland, men dessa berörs inte någon större utsträckning (Eriksson
2008: 79).
Avgränsningen till det primära undersökningsområdet kring Marmen och Bergviken är också
gjord av tidsmässiga skäl, då mer ingående analyser av järnframställningens utbredning i hela
landskapet skulle vara allt för tidskrävande. Den höga lämningskoncentrationen i
undersökningsområdet öppnar för fler analyser då det blir lättare att urskilja eventuella
mönster i lämningarnas utbredning.

2.2 Marmen och Bergviken
Då det primära undersökningsområdet är de socknar som omger sjöarna Marmen och
Bergviken hämtades först de lämningspunkter som kategoriserades som Metallframställning
och bergsbruk samt Industriell verksamhet och skogsbruk (inhämtningsdatum: 2016-03-04).
Samtliga lämningar under dessa två kategorier inom socknarna Hanebo, Mo, Segersta, Skog
och Söderala lades därefter in i programmet ArcMap. Då den här uppsatsen baserar sig på
äldre järnframställning, dvs. blästbruk, är det främst blästbrukslämningar samt
kolningsgropar som är intressanta. Dessa ligger under fyra olika lämningstyper i FMIS:
blästbrukslämning, kolningsanläggning, blästplats och område med skogsbrukslämningar.
En blästbrukslämning definieras som lämningar efter olika moment i blästbruk, och kan ha
egenskapsvärdena blästerugn, fällsten, malmupplag, rostningsplats och slagg/slaggvarp
(Riksantikvarieämbetet [RAÄ] 2014: 9f). I undersökningsområdet utgörs
blästbrukslämningarna främst av slagg/slaggvarp och enstaka blästerugnar. En
kolningsanläggning definieras som en lämning efter framställning av träkol och omfattar
egenskapsvärdena kolbotten liggmila, kolbotten resmila, kolbotten obestämd, kolningsgrop,
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kolugn och övrig (RAÄ 2014: 43). Här är kolningsgropar det enda aktuella egenskapsvärdet
då det är den typ av kolningsanläggning som främst kopplas samman med blästbruk.
Blästplats och område med skogsbrukslämningar är båda sammansatta lämningstyper, vilket
innebär att det finns flera ingående lämningar där avståndet dem emellan ej bör överstiga 20
meter. En blästplats definieras som en lokal med minst två lämningar efter järnframställning.
Minst en blästbrukslämning krävs för att termen blästplats ska användas, och övriga ingående
lämningstyper är: bergshistorisk lämning övrig, husgrund förhistorisk/medeltida,
kolningsanläggning, smideslämning och övrig (RAÄ 2014: 10). I undersökningsområdet
består blästplatserna främst av olika blästbrukslämningar, ibland med inslag av
kolningsgropar. Ett område med skogsbrukslämningar definieras som ett område med minst
två lämningar efter skogsbruk. De ingående lämningstyper är: husgrund historisk tid, kemisk
industri, kolningsanläggning och naturföremål/-bildning med tradition (RAÄ 2014: 50f). De
relevanta här är de områden som innehåller en eller flera kolningsgropar.
Alltså sorterades allt utom blästbrukslämningar, blästplatser samt kolningsanläggningar och
områden med skogsbrukslämningar innehållandes kolningsgropar bort. När begreppet
järnframställningsplatser används avses blästbrukslämningar tillsammans med blästplatser.
När materialet översiktligt behandlas omfattar begreppet kolningsgropar både ensamma
kolningsgropar och områden med kolningsgropar. Detta utgjorde därmed det primära
undersökningsmaterialet.
Även så kallade bebyggelseindikatorer har lagts till för socknarna runt Bergviken och
Marmen (inhämtningsdatum: 2016-04-25). Bebyggelseindikatorer omfattar lämningar som
registrerats som Hög, Gravfält, Grav- och boplatsområden samt Husgrund,
förhistorisk/medeltida. En hög definieras som en förhistorisk gravläggning som är välvd,
övertorvad och uppbyggd av sand/jord (RAÄ 2014: 39). Ett gravfält är en sammansatt
lämningstyp med minst fem ingående förhistoriska gravläggningar. Ingående lämningstyper
är här: Flatmarksgrav, Grav markerad av sten/block, Grav – uppgift om typ saknas, Grav
övrig, Gravhägnad, Gravklot, Hög, Järnåldersdös, Röse, Stenkammargrav, Stenkistgrav,
Stenkrets och Stensättning (RAÄ 2014: 28). I undersökningsområdet är det framförallt högar
och stensättningar som utgör de olika gravfälten.
Ett grav- och boplatsområde är även det en sammansatt lämningstyp, med minst fem
ingående lämningar registrerade som förhistoriska gravar eller boplatslämningar. Ytterligare
krav är att boplatslämningarna ska vara framträdande samtidigt som de ska ha ett
kronologiskt samband med gravläggningarna. Ingående lämningstyper är: Boplats,
Boplatsgrop, Boplatslämning övrig, Boplatsvall, Flatmarksgrav, Grav markerad av
sten/block, Grav – uppgift om typ saknas, Grav övrig, Gravhägnad, Gravklot, Husgrund
förhistorisk/medeltida, Hägnad, Härd, Hög, Järnåldersdös, Kokgrop, Röse, Skärvstenshög,
Stalotomt, Stenkammargrav, Stenkistgrav, Stenkrets, Stenröjd yta, Stensättning, Terrassering
(RAÄ 2014: 28). De ingående lämningarna i undersökningsområdets enda registrerade gravoch boplatsområde är 3 högar, 2 husgrundsterrasser, 2 stensträngar, stenfria ytor samt en
treudd.
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En husgrund, förhistorisk/medeltida definieras som en lämning efter ett förhistoriskt eller
medeltida hus. En husgrundsterrass utgörs av en terrassanläggning i sluttning vilken
begränsas av minst en terrasskant, och ibland en ränna i övre kanten. Lämningens enda
aktuella egenskapsvärde för undersökningsområdet är Husgrundsterrass (RAÄ 2014: 33).
En karta för att visa lämningsbilden, enligt ovan nämnda kriterier, i området skapades i
ArcGIS. Således plockades följande lämningstyper ut: blästbrukslämningar, blästplatser,
kolningsanläggningar (typ: kolningsgrop), område med skogsbrukslämningar (innehållandes
kolningsgropar), högar, gravfält, grav- och boplatsområden samt husgrund,
förhistorisk/medeltida. Lämningarna tilldelades olika symboler, där blästbrukslämningar,
blästplatser, kolningsanläggningar och områden med skogsbrukslämningar fick egna
symboler. De så kallade bebyggelseindikatorerna (lämningar efter gravläggningar och
husgrunder) slogs ihop till en kategori och representeras av samma symbol på kartan.
Över området skapades även en jordartskarta med hjälp av grunddata från SGU som
inhämtades via maps.slu.se. Irrelevanta jordartsformer sållades ut för att göra kartan tydligare
och mer lättöverskådlig.
2.2.1 Buffertanalys
För att få en klarare bild av det rumsliga förhållandet mellan de olika lämningarna utfördes
två buffertanalyser. En buffertanalys innebär att en polygon skapas runt en angiven enhet för
att visa avstånd från denna. I båda utförda buffertanalyser användes multiple buffers, vilket
helt enkelt innebär att flera buffertar skapas för att representera hur avståndet ökar. Dessa
buffertar angränsar till varandra och ger möjligheten att beräkna antalet lämningar inom varje
avstånd (Conolly & Lake 2006: 209f).
En första analys utfördes på kolningsgroparnas förhållande till järnframställningsplatserna.
En buffert med avstånden 100 m, 200 m, 300 m och 500 m skapades runt varje enskild
järnframställningsplats. Därefter räknades antalet kolningsgropar inom de olika avstånden,
vilket sammanställdes i MS Excel varpå en procentsats beräknades.
Den andra buffertanalysen utfördes på förhållandet mellan bebyggelseindikatorer och
lämningar kopplade till blästbruk (blästbrukslämningar, blästplatser, kolningsgropar och
områden med kolningsgropar). En buffert med avstånden 0,5 km, 1 km och 2 km skapades
runt varje bebyggelseindikator. Likt tidigare räknades antalet järnframställningsplatser och
kolningsgropar inom varje avstånd vilket sedan sammanställdes i MS Excel och gavs en
procentsats.

2.3 Översikt Hälsingland
Järnframställningsplatser och kolningsgropar, med samma krav som tidigare, plockades ut för
hela landskapet Hälsingland för att få en översikt av spridningen (inhämtningsdatum: 201604-23). Detta kombinerades med shapefiler av hav, sjöar och vattendrag (hämtat från
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Länsstyrelsernas VISS) för att visa närheten till vatten. Landskaps- och sockenkartor
hämtades ur FMIS och kombinerades med lämningspunkterna samt vatten-shapefilerna för att
skapa tydliga översiktskartor över landskapets fördelning av lämningar kopplade till
blästbruk.
Då antalet lämningar här blev avsevärt mycket större skapades fyra olika kartor med två
skilda lämningskategorier. Två kartor visar järnframställningsplatsernas, vilket utgörs av
lämningstyperna blästbrukslämningar och blästplatser, spridning i landskapet och deras
sockenfördelning. De andra kartorna visar Hälsinglands kolningsgropar, även här i form av
en spridningskarta och en sockenkarta. Lämningskategorin innefattar här lämningstyperna
kolningsanläggningar (typ: kolningsgrop) och områden med skogsbrukslämningar
(innehållande kolningsgropar). Samtliga kartor återfinns under resultat.

2.4 Kalibrering av dateringar
Dateringar på blästerugnar, slaggvarp och kolningsgropar i Hälsingland hämtades främst ur
Hälsingland och Järnet av Ronnie Jensen och Katarina Liases, där en sammanställning över
hur dateringsläget såg ut 2002 redovisas (Jensen & Liases 2002: 21-31). Därefter har det
tillkommit ytterligare tre dateringar, en av en rostningsplats och två av en kolningsgrop.
Samtliga dateringar kalibrerades med hjälp av OxCal v.4.2.4, vilket resulterade i diagram och
tabeller som återfinns under resultat.

2.5 Spadformiga ämnesjärn
Informationen om fyndplatser för de olika ämnesjärnsdepåerna inhämtades från Marta
Lindbergs avhandling Järn i jorden: Spadformiga ämnesjärn i Mellannorrland. Hon
presenterar samtliga fynd som gjorts i Hälsingland på ett överskådligt vis (Lindberg 2009:
227-242). Antal ämnesjärn och depåfynd har sedan sammanställts i tabellform per socken
(tabell 5) och sedan förts in i en översiktskarta av Hälsingland i programmet ArcGIS. Då
fyndomständigheterna ofta är osäkra skapades endast kartor som visar sockenfördelningen av
fynden, vilket ger en klar överblick över var de hälsingska ämnesjärnen påträffats. De två
kartorna presenteras under resultat.
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3. Resultat
3.1 Översikt Hälsingland
För att ge en översikt över Hälsinglands socknar har figur 1 skapats. Detta är viktigt då
socknarna är de geografiska platser som det främst hänvisas till. För att kunna koppla
socknarna till terrängen har sjöar och vattendrag inkluderats, vilket är viktigt för att påvisa
lämningarnas koppling till dessa. Undersökningsområdet kring sjöarna Marmen och
Bergviken är särskilt markerat.

Figur 1 – Sockenkarta över Hälsingland, kompletterad med hav, sjöar och vattendrag. Det primära undersökningsområdet
är markerat med svart färg. Socken- och landskapsgränser är inhämtade från RAÄ:s FMIS. Karta skapad av Andreas
Widerberg 2016.

Kolningsgropar och järnframställningsplatser förekommer över stora delar av landskapet,
fördelningen mellan de olika socknarna kan ses nedan i tabell 1. I tabellen representerar
Järnframställningsplatser de lämningar som är registrerade som antingen Blästbrukslämning
eller Blästplats. Viktigt att notera är att kolningsanläggningar kan ingå i en blästplats (RAÄ
2014: 9f). Kolningsgropar representerar de lämningar som registrerats som
Kolningsanläggning eller Område med skogsbrukslämningar och bedömts som
kolningsgropar (RAÄ 2014: 43, 50f). Då båda kolumnerna i tabell 1, kolningsgropar och
järnframställningsplatser, till viss del inkluderar samlade lämningstyper (blästplats och
område med skogsbrukslämningar) innebär det att siffrorna i vissa socknar i tabellen blir
aningen lägre än det faktiska antalet.
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Tabell 1 – Sammanställning av kolningsgropar och järnframställningsplatser sockenvis i Hälsingland. Socknar inom
undersökningsområdet är fetmarkerade.

Socken
Kolningsgropar Järnframställningsplatser
Alfta
103
23
Arbrå
104
25
Bergsjö
0
9
Bjuråker
1
3
Bollnäs
68
78
Delsbo
3
0
Enånger
3
4
Forsa
11
3
Färila
56
16
Gnarp
0
3
Hanebo
13
25
Harmånger
1
6
Hassela
2
1
Hudiksvall
0
1
Hälsingtuna
10
1
Hög
3
0
Idenor
0
0
Ilsbo
2
1
Järvsö
265
70
Jättendal
3
1
Ljusdal
210
33
Los
0
1
Mo
2
4
Nianfors
0
0
Njutånger
1
1
Norrala
0
1
Norrbo
3
2
Ovanåker
1
5
Ramsjö
0
4
Rengsjö
45
2
Rogsta
2
0
Segersta
28
24
Skog
11
3
Söderala
260
124
Söderhamn
1
0
Trönö
3
1
Undersvik
40
22
Voxna
0
0
Ytterhogdal
1
46
Ängersjö
0
15
Totalt

1256

558
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Det kan konstateras att kolningsgropar och järnframställningsplatser generellt ligger i
närheten av vatten. Detta blir tydligt i figur 2 och 3, där lämningarna tydligt följer vattendrag
och sjöar, framförallt de stora älvarna Ljusnan och Voxnan. Det kan urskiljas att större
koncentrationer börjar träda fram i Färila, Ljusdal och Järvsö socknar, vilket sedan fortsätter
ned till sjöarna Bergviken och Marmen.

Figur 2 – Utbredningen av järnframställningsplatser i Hälsingland, kompletterad med sjöar, hav och vattendrag.
Järnframställningsplatserna utgörs av lämningstyperna blästbrukslämningar och blästplatser, och representeras av gröna
punkter. Kartan är gjord i Esris ArcMap 10, lämningspunkterna är inhämtade från RAÄ:s FMIS, hav, sjöar och vattendrag
är inhämtade från Länsstyrelsernas VISS. Karta skapad av Andreas Widerberg 2016.
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Figur 3 - Utbredningen av kolningsgropar i Hälsingland, kompletterad med sjöar, hav och vattendrag. Kolningsgroparna
utgörs av lämningstyperna kolningsanläggning och områden med skogsbrukslämningar med ingående kolningsgropar. De
representeras här av orangea punkter. Kartan är gjord i Esris ArcMap 10, lämningspunkterna är inhämtade från RAÄ:s
FMIS, hav, sjöar och vattendrag är inhämtade från Länsstyrelsernas VISS. Karta skapad av Andreas Widerberg 2016.

I figur 4 visas hur järnframställningsplatserna fördelar sig per socken, i en graderande
färgskala. Även här blir det tydligt hur de största koncentrationerna uppträder i socknarna
längs älvdalarna, med överlägset flest i Söderala socken. Större koncentrationer framträder
också i Bollnäs och Järvsö socknar.
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Figur 4 – Sockenkarta över Hälsingland med antalet järnframställningsplatser per socken i en graderad färgskala.
Järnframställningsplatserna utgörs av lämningstyperna blästbrukslämningar och blästplatser. Kartan är gjord i Esris
ArcMap 10, sockengränserna är inhämtade från RAÄ:s FMIS, hav, sjöar och vattendrag är inhämtade från Länsstyrelsernas
VISS. Karta skapad av Andreas Widerberg 2016.

I figur 5 visas hur kolningsgroparna fördelar sig per socken, i en graderande färgskala. Här
blir det tydligt hur de största koncentrationerna uppträder i socknarna längs älvdalarna, och
då framförallt i Ljusdal, Järvsö, Alfta, Arbrå och Söderalas socknar.
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Figur 5 – Sockenkarta över Hälsingland med antalet kolningsgropar per socken i en graderad färgskala. Kolningsgroparna
utgörs av lämningstyperna kolningsanläggning och områden med skogsbrukslämningar med ingående kolningsgropar.
Kartan är gjord i Esris ArcMap 10, sockengränserna är inhämtade från RAÄ:s FMIS, hav, sjöar och vattendrag är
inhämtade från Länsstyrelsernas VISS. Karta skapad av Andreas Widerberg 2016.

3.2 Fornlämningar runt Marmen och Bergviken
Som synes i tabell 1 har Söderala socken klart flest kolningsgropar (260 st.) och
järnframställningsplatser (124 st.) i undersökningsområdet, men även när det gäller gravar i
form utav högar och gravfält finns de högsta koncentrationerna i Söderala (se figur 6 & tabell
2). Totalt finns det 30 gravhögar och 8 gravfält i socknen. Däremot saknar Söderala
registrerade husgrundsterrasser.
Segersta är den näst fornlämningstätaste socknen med 28 kolningsgropar, 24
järnframställningsplatser, 12 gravhögar, 3 gravfält samt områdets enda grav- och
boplatsområde (se figur 6, tabell 1 & 2). Ett grav- och boplatsområde är en samlad
lämningstyp och innehåller både husgrundsterrasser och gravläggningar, totalt minst 5
lämningar (RAÄ 2014: 28).
Hanebo innehåller 13 kolningsgropar, 25 järnframställningsplatser, 2 gravhögar och 3
gravfält. Skogs socken har 11 kolningsgropar, 3 järnframställningsplatser och 2 gravhögar.
Gemensamt för både Hanebo och Skog är avsaknaden av husgrundsterrasser medan Skog
även saknar gravfält. Mo är den socken med lägst antal kolningsgropar (2 st.) och det näst
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lägsta antalet järnframställningsplatser (4 st.). I övrigt har socknen 1 gravhög, 3 gravfält och
områdets enda enskilt registrerade husgrundsterrass (se figur 6, tabell 1 & 2).
Fördelningen blir särskilt tydlig i figur 6, där den höga koncentrationen av lämningar i
Söderala socken blir uppenbar. Majoriteten av järnframställningsplatserna (här visade som
slaggvarp/slaggförekomst och blästplatser) och kolningsgroparna (visade som kolningsgropar
och områden med kolningsgropar) är belägna runt sjön Marmen. Ett flertal
bebyggelseindikatorer är belägna strax norr om sjön.

Figur 6 – Järnålderslämningar i socknarna runt Marmen och Bergviken. Järnframställningsplatserna är här uppdelade på
slaggvarp/slaggförekomst och blästplatser, medan kolningsgroparna är fördelade på enskilda kolningsgropar och områden
med kolningsgropar. Bebyggelseindikatorer i form av gravar och husgrundsterrasser (utgjorda av lämningstyperna högar,
gravfält, husgrund, förhistorisk/medeltida samt grav- och boplatsområde) är också utmarkerade. Kartan är gjord i Esris
ArcMap 10, lämningspunkterna är inhämtade från RAÄ:s FMIS, sjöar och vattendrag är inhämtade från Lantmäteriet.
Karta skapad av Andreas Widerberg 2016.
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Tabell 2 - Fördelningen av bebyggelseindikatorer i socknarna runt Bergviken och Marmen.

Socken

Antal högar

Antal gravfält Antal husgrundsterasser Antal grav-och boplatsområden

Hanebo

2

3

0

0

Mo

1

3

1

0

Segersta

12

3

0

1

Skog

2

0

0

0

Söderala 30

8

0

0

Totalt

17

1

1
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Figur 7 är en jordartskarta över undersökningsområdet som har kombinerats med
järnframställningsplatser, kolningsgropar, och bebyggelseindikatorer. Detta tydliggör
lämningarnas koppling till landskapet, framförallt syns det hur bebyggelseindikatorerna följer
isälvssedimenten. Kartan illustrerar också hur berg har agerat barriärer i landskapet och skiljt
bygderna från varandra.

Figur 7 – Jordartskarta över området runt Marmen och Bergviken, kompletterad med utvalda järnålderslämningar. Kartan
är gjord i Esris ArcMap 10, lämningspunkterna är inhämtade från RAÄ:s FMIS, jordartskartan är inhämtad från SGU via
maps.slu.se. Karta skapad av Andreas Widerberg 2016.
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3.2.1 Buffertanalyser
Figur 8 och tabell 3 visar hur kolningsgroparna ligger i förhållande till
järnframställningsplatser. För att påvisa lämningstypernas närhet till varandra utfördes en
buffertanalys med 100, 200, 300 och 500 meters avstånd. Resultatet visar att en knapp
majoritet (53%) ligger inom 300 meter från järnframställningsplatser, och att 68% ligger
inom 500 meter.

Figur 8 – Karta med buffertavstånd på 100, 200, 300 och 500 meter runt järnframställningsplatser. Kartan är gjord i Esris
ArcMap 10, lämningspunkterna är inhämtade från RAÄ:s FMIS, sjöar och vattendrag är inhämtade från Lantmäteriet.
Karta skapad av Andreas Widerberg 2016.

Tabell 3 – Tabell över kolningsgroparnas avstånd till järnframställningsplatser, med tillhörande procentsats.

Avstånd (meter)

Antal kolningsgropar

Procent

100

45

14%

200

115

37%

300

167

53%

500

212

68%

> 500

102

32%

Ytterligare en buffertanalys utfördes för att se hur järnframställningsplatserna och
kolningsgroparna var lokaliserade i relation till områdets bebyggelseindikatorer (figur 9 och
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tabell 4). Avstånden sattes den här gången till 0,5, 1 och 2 kilometer. Resultatet visar en
något starkare koppling mellan järnframställningsplatser och bebyggelseindikatorer, än
motsvarande hos kolningsgropar och bebyggelseindikatorer. Dock syns det att kopplingen till
bebyggelseindikatorer är betydligt svagare vid Marmen än motsvarande vid Bergviken.

Figur 9 – Karta med buffertavstånd på 0,5, 1 och 2 kilometer runt bebyggelseindikatorer. Kartan är gjord i Esris ArcMap
10, lämningspunkterna är inhämtade från RAÄ:s FMIS, sjöar och vattendrag är inhämtade från Lantmäteriet. Karta skapad
av Andreas Widerberg 2016.

Tabell 4 – Tabell över kolningsgropars och järnframställningsplatsers avstånd till bebyggelseindikatorer, med tillhörande
procentsats.

Avstånd (kilometer)

Antal kolningsgropar

Antal järnframställningsplatser

0,5

15 (5%)

25 (14%)

1

18 (6%)

50 (28%)

2

87 (28%)

93 (52%)

>2

227 (72%)

87 (48%)

29

3.3 Dateringar
I dagsläget finns fem daterade blästerugnar i Hälsingland. Samtliga har kalibrerats via Oxcal
v4.2.4 vilket resulterat i tabell 5 och figur 10. Dateringarna ger ett tidsintervall från vendeltid
till sent 1700-tal.
Tabell 5 – 14C-dateringar av blästerugnar i Hälsingland, kalibrerade med Oxcal v4.2.4. De okalibrerade dateringarna är
hämtade från Ronnie Jensen och Katarina Liases sammanställning från 2002 (Jensen & Liases 2002: 21).

Lokal
Enånger 146

Analysbeteckning Okalibrerad
datering
St 14552
650 ± 60 BP

Kalibrerad
datering
1266 – 1411 e.v.t.

Färila 164:1

St 10848

1025 ± 70 BP

779 – 1186 e.v.t.

Färila 164:2

St 10849

1210 ± 70 BP

671 – 970 e.v.t.

Norrala 175

St 10836

690 ± 130 BP

1040 – 1445 e.v.t.

Ängersjö 1

St 5611

390 ± 90 BP

1324 – 1798 e.v.t.

Referens
Jensen &
Liases 2002
Jensen &
Liases 2002
Jensen &
Liases 2002
Jensen &
Liases 2002
Jensen &
Liases 2002

Figur 10 – 14C-dateringar av blästerugnar i Hälsingland, kalibrerade med Oxcal v4.2.4.

Sex slaggvarp och en slaggbit (RAÄ 170, Bollnäs) har 14C-daterats i landskapet, samtliga har
kalibrerats med Oxcal v4.2.4 vilket kan ses i tabell 6 och figur 11. Dateringarna ger ett
intervall från romersk järnålder till sent 1700-tal, med ca 1000 – 1500 e.v.t. som det mest
troliga intervallet.
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Tabell 6 – 14C-dateringar av slaggvarp/slagg i Hälsingland, kalibrerade med Oxcal v4.2.4. De okalibrerade dateringarna är
hämtade från Ronnie Jensen och Katarina Liases sammanställning från 2002 (Jensen & Liases 2002: 26).

Lokal
Bollnäs 170
Söderala
255:2
Söderala
313
Ängersjö
28
Ängersjö
30
Ängersjö
31
Ängersjö
32

Analysbeteckning Okalibrerad
datering
St 9656
1190 ± 100 BP
St 9654

1195 ± 115 BP

St 9655

1160 ± 275 BP

St 9057

560 ± 95 BP

St 9058

485 ± 100 BP

St 9055

390 ± 90 BP

St 9056

430 ± 95 BP

Kalibrerad
Referens
datering
662 – 1016 e.v.t. Jensen &
Liases 2002
621 – 1035 e.v.t. Jensen &
Liases 2002
260 – 1387 e.v.t. Jensen &
Liases 2002
1260 – 1618
Jensen &
e.v.t.
Liases 2002
1292 – 1635
Jensen &
e.v.t.
Liases 2002
1324 – 1798
Jensen &
e.v.t.
Liases 2002
1306 – 1657
Jensen &
e.v.t.
Liases 2002

Figur 11 – 14C-dateringar av slaggvarp i Hälsingland, kalibrerade med Oxcal v4.2.4.

Totalt 23 14C-dateringar har utförts på Hälsinglands kolningsgropar, samtliga har här
kalibrerats med Oxcal v4.2.4 vilket kan ses i tabell 7 och figur 12. Dateringarna har ett
intervall från folkvandringstid till sent 1400-tal.
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Tabell 7 – 14C-dateringar av kolningsgropar i Hälsingland, kalibrerade med Oxcal v4.2.4. De okalibrerade dateringarna är
hämtade från Ronnie Jensen och Katarina Liases sammanställning från 2002 (Jensen & Liases 2002: 30). Två okalibrerade
dateringar har inhämtats genom mailkontakt med Inga Blennå, arkeolog på Länsmuseet Gävleborg.

Lokal
Alfta 219:2
Alfta 219:3
Bollnäs 233
Enånger 146
Färila 15:3
(a)
Färila 15:3
(b)
Färila 163
Färila 164:3
Färila 164:4
Färila 199
(a)
Färila 199
(b)
Ljusdal 277
(a)
Ljusdal 277
(b)
Ljusdal 67
(a)
Ljusdal 67
(b)
Ljusdal 278
Ljusdal 279
Ljusdal 236
Ljusdal 208
Ljusdal 235
Ovanåker
141
Rengsjö 82
Segersta 30:1

Analysbeteckning Okalibrerad
datering
Ua-10622
1005 ±65 BP
St 14155
970 ± 65 BP
St 9657
1395 ± 70 BP
St 14543
1140 ± 60 BP
Ua-51369
1140 ± 30 BP

Kalibrerad
datering
891 – 1183 e.v.t.
905 – 1216 e.v.t.
435 – 772 e.v.t.
725 – 1017 e.v.t.
777 – 981 e.v.t.

Referens

Ua-51370

1174 ± 29 BP

771 – 962 e.v.t.

Blennå, muntlig uppgift

St 10840
St 10844
St 10845
St 12880

1080 ± 70 BP
530 ± 70 BP
665 ± 70 BP
690 ± 70 BP

770 – 1150 e.v.t.
1285 – 1480 e.v.t.
1225 – 1415 e.v.t.
1215 – 1410 e.v.t.

Jensen & Liases 2002
Jensen & Liases 2002
Jensen & Liases 2002
Jensen & Liases 2002

St 12881

935 ± 70 BP

986 – 1247 e.v.t.

Jensen & Liases 2002

St 9673

602 – 891 e.v.t.

Jensen & Liases 2002

St 9674

1305 ± 75 BP
5
995 ± 75 BP

892 – 1211 e.v.t.

Jensen & Liases 2002

St 9083

1370 ± 80 BP

474 – 877 e.v.t.

Jensen & Liases 2002

St 9084

1310 ± 75 BP

599 – 890 e.v.t.

Jensen & Liases 2002

St 9669
St 9670
St 9668
St 9672
St 9671
St 10217

1145 ± 70 BP
1290 ± 70 BP
1105 ± 65 BP
1035 ± 85 BP
1190 ± 105 BP
1405 ± 135 BP

695 – 1019 e.v.t.
622 – 892 e.v.t.
731 – 1031 e.v.t.
775 – 1182 e.v.t.
655 – 1021 e.v.t.
346 – 947 e.v.t.

Jensen & Liases 2002
Jensen & Liases 2002
Jensen & Liases 2002
Jensen & Liases 2002
Jensen & Liases 2002
Jensen & Liases 2002

St 10216
St 9658

1120 ± 75 BP
1235 ± 70 BP

695 – 1031 e.v.t.
660 – 962 e.v.t.

Jensen & Liases 2002
Jensen & Liases 2002
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Jensen & Liases 2002
Jensen & Liases 2002
Jensen & Liases 2002
Jensen & Liases 2002
Blennå, muntlig uppgift

Figur 12 –

14C-dateringar

av kolningsgropar i Hälsingland, kalibrerade med Oxcal v4.2.4.

Utöver ovan presenterade dateringar finns en 14C-datering av en rostplats (RAÄ: Bollnäs 78:
3). Ett kolprov gav dateringen 231 ± 30 BP, vilket av Länsmuseet Gävleborg kalibrerades
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(Oxcal v3.10) till slutet av 1600-talet eller i början av 1700-talet. (Eriksson 2013a: 9).
Dateringen placerar rostplatsen utanför det här arbetets kronologiska avgränsning.

3.4 Spadformiga ämnesjärn
Den åttonde tabellen är baserad på Marta Lindbergs avhandling Järn i jorden: spadformiga
ämnesjärn i Mellannorrland. Majoriteteten av Hälsinglands socknar saknar fynd av
spadformiga ämnesjärn vilket kan ses i figur 13 och 14. Som tabell 8 visar varierar antalet
spadformiga ämnesjärn per socken kraftigt men i södra Hälsingland sticker Arbrå, Segersta
och Söderala ut. Även Trönö är intressant då tre skilda depåer har påträffats samtidigt som
förhållandevis många ämnesjärn blivit funna.
Tabell 8 – Sockenvis fördelning av antal depåfynd samt antal spadformiga ämnesjärn, efter Marta Lindbergs
sammanställning i hennes avhandling (Lindberg 2009: 227-242).

Socken

Antal depåfynd

Antal ämnesjärn

Alfta

1

1

Arbrå

3

217

Bergsjö

4

14

Bollnäs

1

Okänt

Delsbo

1

2

Forsa

3

29

Gnarp

1

20

Harmånger

1

ca 22

Hälsingtuna

6

Minst 109

Hög

1

14

Rogsta

1

4

Segersta

3

ca 106

Söderala

1

ca 46

Trönö

3

35

Okänd

2

4

34

Figur 13 visar sockenfördelningen av depåfynd av spadformiga ämnesjärn, i en graderande
färgskala. Här blir det tydligt hur de flesta depåfynden återfinns i socknarna i den nordöstra
delen av Hälsingland, framförallt Hälsingtuna och Bergsjö socknar. Resterande depåfynd
finns främst i de nedre delarna av Ljusnans älvdal.

Figur 13 – Antal depåfynd av spadformiga ämnesjärn per socken i Hälsingland i en graderande färgskala. Kartan är gjord i
Esris ArcMap 10, sockengränserna är inhämtade från RAÄ:s FMIS, hav, sjöar och vattendrag är inhämtade från
Länsstyrelsernas VISS. Informationen om depåfynden är inhämtat från Marta Lindbergs avhandling (Lindberg 2009: 227242). Karta skapad av Andreas Widerberg 2016.

Figur 14 visar det totala antalet spadformiga ämnesjärn per socken, i en graderande färgskala.
Här blir det tydligt hur de största depåfynden gjorts i de järnproducerande socknarna i
Ljusnandalen, framförallt i Arbrå, Segersta och Söderala socknar. Även Hälsingtuna och
Trönö sticker ut med ett större antal ämnesjärn.
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Figur 14 – Antal spadformiga ämnesjärn per socken i Hälsingland i en graderande färgskala. Kartan är gjord i Esris
ArcMap 10, sockengränserna är inhämtade från RAÄ:s FMIS, hav, sjöar och vattendrag är inhämtade från Länsstyrelsernas
VISS. Informationen om ämnesjärnen är inhämtat från Marta Lindbergs avhandling (Lindberg 2009: 227-242). Karta
skapad av Andreas Widerberg 2016.

36

4. Diskussion
4.1 Representativitet
Då uppsatsen baseras på hur fornlämningsläget ser ut i FMIS måste inventeringsläget och
representativitet diskuteras. Gert Magnusson anser att en central faktor är hur kunskapsläget
inom forskningen såg ut vid inventeringstillfället. Han formulerar följande frågor som
avgörande för inventeringen: ”Vad visste man om den aktuella typen av fornlämningar? Hur
uppträder den i terrängen? Hur ser fornlämningen ut? Finns det något forskningsmässigt
krav på att hitta många järnframställningsplatser? Finns det ett intresse hos allmänheten,
som kanaliseras på ett sådant sätt, att man deltar i sökandet efter den aktuella
fornlämningstypen?” (Magnusson 1986: 227). Utöver detta prioriteras alltid vissa områden
mer under inventeringar, beroende på grad av bebyggelse och tillgänglighet. Man tenderar
alltså att fokusera på de centrala bygderna och runt större vattendrag och sjöar. Områden som
ligger i periferin kan därför tyckas helt sakna fornlämningar, vilket sannolikt ger en
missvisande bild. Även graden av uppodling har påverkat hur fornlämningsbilden ser ut. Vid
Marmen och Bergviken har detta spelat in i bevaringsgraden av järnframställningsplatserna.
Då markerna runt Bergviken är mer uppodlade än motsvarande vid Marmen har det lett till att
fler fornlämningar är intakta runt den senare (Karlsson 1985: 114). Även skogsbruk kan
förstöra lämningar innan de registreras vilket ytterligare påverkar representativiteten.
Det händer också att erfarna inventerare missar lämningar. Ronnie Jensen beskriver intakta
järnframställningsplatser som svåra att upptäcka i terrängen. Dessa består vanligen av ett fåtal
grunda gropar i kombination med slagg (Jensen 1985: 91). Med andra ord spelar många
faktorer in i fornlämningsbildens utseende. Samtliga faktorer bidrar till att de registrerade
lämningar som finns i FMIS aldrig kan ses som helt representativa av det forntida landskapet.
En faktor som kan bidra till att resultatet blir något missvisande är det faktum att det blir ett
visst mörkertal med antalet lämningar, på grund av att det finns sammansatta lämningstyper
som blästplatser och områden med skogsbrukslämningar. Detta innebär att det kan gömma
sig flera lämningar under en och samma punkt samt under en siffra i tabell 1, men då dessa på
det stora hela utgör en mindre del av lämningsmaterialet blir mörkertalet inte alltför stort. Då
det viktigaste är att visa spridningen av dessa lämningar och den rumsliga kopplingen dem
emellan blir det en överkomlig felkälla.

4.2 Hälsingland
4.2.1 Översikt
Som sagt förekommer järnframställningsplatser och kolningsgropar i stora delar av
Hälsingland, vilket kan ses i tabell 1, figur 2, figur 3, figur 4 och figur 5. Fördelningen av
dessa lämningar är dock ojämn, då majoriteten återfinns i Ljusnandalen. Den uppenbara
närheten till vatten kan förklaras genom tillgången på sjömalmalm (Magnusson 1994: 63).
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Tillgången på kol har varit i stort sett obegränsad i hela landskapet och bör därför inte ha haft
någon större inverkan på var järnframställningsplatserna anlades (Eriksson 2008: 65).
Tillgången på sjömalm ledde alltså till att järnframställningsplatserna anlades vid vatten, men
då sjömalm finns över hela Hälsingland beror lokaliseringen på fler faktorer. En viktig faktor
bör ha varit malmens kvalité, då detta lägger grunden för huruvida malmen är lämplig
järnframställning (Magnusson 1994: 63). En annan faktor kan ha varit tillgänglighet och
möjligheter att transportera det järn som producerades. Vattenvägarna lär ha varit viktiga,
vilket delvis kan förklara varför järnframställningsplatserna främst ligger längs älvdalarna
och inte vid de större sjöarna. Järnframställningens förhållande till bebyggelsen skiljer sig åt i
olika delar av landskapet. I Alfta, Bollnäs, Järvsö och Färila socknar är
järnframställningsplatserna belägna i jordbruksbygderna medan de vid Marmen är belägna i
utmarken (Magnusson 1986: 210).
Det faktum att kolningsgroparna till stor del följer järnframställningsplatsernas utbredning
stärker kopplingen till blästbruket. Då skogen var en outtömlig resurs har man anlagt
kolningsgroparna i närheten av själva järnframställningsplatserna (Eriksson 2008: 80). Även
om träkol har framställts för andra syften och kolningsgroparna kan ha anlagts längs vatten
för effektiv transport, talar deras uppenbara närhet till järnframställningsplatserna för att de
varit en del av blästbruksprocessen. Faktumet att endast en kolningsgrop finns i nordvästra
Hälsingland, Ängersjö och Ytterhogdals socknar (se tabell 1), beror på att järnframställningen
där troligen är medeltida. Under medeltiden övergick man till att istället elda med ved
(Eriksson 2008: 65).
Det finns dock undantag, ett sådant är Rengsjö socken vilken är belägen några mil nordväst
om Marmen och gränsar till Segersta och Mo socknar. I Rengsjö finns 45 kolningsgropar,
men endast två förekomster av järnslagg (tabell 1). Denna fördelning kan självklart bero på
en inventeringsbrist och på grund av att marken där järnslaggen påträffats är uppodlad.
Kolningsgroparna ligger främst i anslutning till Ljusnansåsen, avsatt av Ljusnans glaciala
lopp, vilken har verkat som en kommunikationsled (Jensen 1985: 93ff). I Rengsjö är således
kopplingen mellan kolningsgropar och järnframställning inte lika stark som runt Marmen och
Bergviken. Kanske har man i socknen producerat träkol för huvudsakligen andra syften, men
även här är det en fråga om huruvida lämningsmaterialet är representativt. Det går inte att
utesluta att träkolet producerats för blästbruket, men indicierna för det är svagare än på
många andra platser i Hälsingland. Vad som dock tyder på en koppling till blästbruket är att
Rengsjö har en position som talar för en roll som genomfartsled, från centralbygderna i
Norrala och Söderala upp mot de nordvästra delarna av Ljusnandalen. Kontakten med Mo
socken bör ha varit stark då Rengsjö länge utgjorde en annexsocken till denna (Jensen 1985:
95ff).
Per H. Ramqvist har diskuterat samhällsstrukturen i mellannorrland under järnåldern och
beskriver området som ett småkungadöme under yngre romersk järnålder och
folkvandringstid. Han identifierar sju folkland inom Mellannorrland, där tre av dessa ligger
inom landskapet Hälsingland (från söder till norr): Alir, Sunded och Nordanstig (Ramqvist
1991: 27f). Denna folklandsindelning förmodas ha levt kvar under yngre järnålder och ända
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fram till medeltid, då de olika folklandens namn förekommer i den medeltida Hälsingelagen
(Eriksson 2008: 42, 59). Majoriteten av järnframställningsplatserna i södra Hälsingland faller
under folklandet Alir, medan det i norra Hälsingland finns väldigt få registrerade
järnframställningsplatser. Lars Liedgren anser dock att skillnaderna mellan norra och södra
Hälsinglands fornlämningsbild kan bero en inventeringslucka. Han menar att inventeringarna
i norr var mer inriktade på förhistoriska boplatser, medan man i söder fokuserade på
järnframställning (Liedgren 1992: 187f). Den bild som träder fram idag tyder dock på att
järnframställningen har organiserats utifrån Alirs centralbygder, medan den rikare
järnåldersbygden i norr endast haft en begränsad järnframställning.
Mats Mogren uppger att det inte finns belägg för att någon utomstående makt kontrollerat
Hälsingland, men att det under vikingatiden finns ett visst inflytande från Mälardalen vilket
syns i form av exempelvis runstenar. Under den tidiga medeltiden införlivas Hälsingland
gradvis i det svenska riksbygget, vilket bland annat märks genom de kungsgårdar som
anläggs i några av landskapets centralbygder, i Norrala, Hög och Jättendal (Mogren 2000:
276). Det stormannaskikt som finns i det tidigmedeltida Hälsingland antas ha byggt sin
rikedom på järnet (Mogren 2000: 75). En förklaring till att den väldiga järnproduktionen i
Hälsingland tycks dö ut vid övergången till medeltid är att masugnsbruket träder fram i
Bergslagen. Masugnsbruket är teknisk överlägsen blästbruket eftersom järnet blir renare från
slaggprodukter (Eriksson 2008: 66). Detta leder till att Hälsinglands järnproduktion
konkurreras ut och minskar.
4.2.2 Marmen och Bergviken
Inventeringsläget har förbättrats sedan Ebbe Karlsson skrev sin artikel om Marmen och
Bergviken, exempelvis har antalet kolningsgropar i Söderala socken stigit från 30 till 260
(Karlsson 1985: 115). Järnframställningsplatserna, vilka Karlsson benämner som
slagglokaler, har ökat från 82 till 124 (Karlsson 1985: 114). För övriga socknar gäller
liknande förhållanden, även om Söderala har överlägset flest lämningar (se tabell 1). Det
ökade lämningsantalet kan rimligtvis förklaras genom att medvetenheten för dessa
lämningstyper ökat samtidigt som fler inventeringsinsatser gjorts, exempelvis Skog &
Historia (Jensen & Liases 2002: 29). Totalt har det registrerats runt 9000 lämningar under
Skog & Historia-projektet i landskapen Hälsingland och Gästrikland (Björck 2012: 183).
Enligt 1985 års lämningsbild var majoriteten av kolningsgroparna belägna inom 300 meter
från järnframställningsplatser, men normalt ännu närmare (Karlsson 1985: 115). Med detta
som bakgrund utfördes en buffertanalys i ArcMap för att se hur förhållandet ser ut idag.
Buffertringar runt varje järnframställningsplats skapades med avstånden 100 m, 200 m, 300
m och 500 m, och antalet kolningsgropar inom varje radie beräknades. Resultatet visas i figur
8 och tabell 3, och innefattar till skillnad från Ebbe Karlssons observation även lämningarna i
Segersta, Hanebo, Mo och Skogs socknar. Andelen inom buffertradien ökar gradvis med
avstånden och en majoritet (53%) ligger mycket riktigt inom 300 meter från
järnframställningsplatser. Vad betyder då denna geografiska koppling mellan kolningsgropar
och järnframställningsplatser? Den direkta närheten stärker givetvis antagandet att
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kolningsgroparnas främsta uppgift varit att producera träkol till järnframställningen. Den
goda tillgången på skog har som sagt inte påverkat lokaliseringen nämnvärt, utan det är
istället sjömalmen som varit avgörande. Enligt Gert Magnusson lär den stora koncentrationen
av järnframställningsplatser vid Marmen och Bergviken bero på att malmen där var av
mycket god kvalitet (Magnusson 1994: 63). Att en av landskapets största koncentrationer av
kolningsgropar uppträder på samma plats visar på en mycket stark koppling till blästbruket.
Om kolningsgroparna var ämnade att producera träkol av andra anledningar varför anlades de
inte närmare bebyggelsen? Då skog fanns i mängder hade man i princip kunna anlägga dem
var som helst i landskapet, men ändå väljer man att anlägga dem i
järnframställningsplatsernas direkta närhet.
Att skadegraden hos lämningarna är högre vid Bergviken än vid Marmen kan förklaras av att
marken är mer uppodlad kring den förstnämnda (Karlsson 1985: 114). En anledning till detta
är att det kring Marmen saknas bra odlingsmark, då området istället präglas av blockig
moränmark vilket kan ses i jordartskartan (figur 7). Kring Bergviken är
sedimentavlagringarna mer utbredda, vilket möjliggjort ett mer utpräglat jordbruk (Karlsson
1985: 114). Trots att morän förekommer runt Bergviken så finns även Lera och silt
närvarande, något som på stora ytor saknas vid Marmen (figur 7). Lera och silt återfinns på
begränsade ytor kring Marmen, och istället utgörs marken av, förutom den redan nämnda
moränen, av berg och torv.
De närmast belägna bebyggelseindikatorerna (gravar och husgrunder) tycks till stor del följa
isälvssedimenten (figur 7). Ser man till figur 9 tycks kopplingen mellan järnframställning och
bebyggelsen vara starkare kring Bergviken. Detta kan säkerligen kopplas till de bättre
odlingsförhållandena i området. Vid Marmen är majoriteten av kolningsgroparna och
järnframställningsplatserna belägna helt utanför buffertavstånden, trots att dessa uppgår till
två km. Bebyggelsens placering är i sig logisk, då det främst är tillgång på bra odlingsmark
som varit avgörande (Eriksson 2008: 80). Då det är ont om lämplig odlingsmark i Marmens
direkta närhet faller det sig därför logiskt att bebyggelsen lokaliseras till den närmsta och
lämpligaste odlingsmarken. Att kopplingen till bebyggelsen är starkare vid Bergviken kan
förmodligen också kopplas till de ovan nämnda isälvssedimenten. I figur 7 syns det att
isälvssedimenten följer Ljusnan fram till att denna mynnar ut i Bergviken.
Även om kopplingen till bebyggelsen inte är särskilt stark runt Marmen talar det relativt korta
avståndet (ett par kilometer) till centralbygden i Söderala för att järnframställningen styrts
därifrån. Gert Magnusson uppger att det är sannolikt att människorna från Söderalabygden
har kommit stått bakom järnproduktionen vid Marmen och Bergviken (Magnusson 1994: 71).
Denna iakttagelse anser jag vara sannolik då faktumet att Hälsinglands största koncentration
av järnframställningsplatser ligger i en av centralbygdernas utmark tyder på att produktionen
styrts därifrån. Däremot anser jag inte att det är lika självklart att järnframställningen kring
Bergviken också styrts av centralbygden i Söderala. Vid Bergviken finns det också
järnålderbebyggelse, framförallt den rika bygden i Segersta, varifrån järnproduktionen kan ha
styrts. Den geografiska närheten och dåtidens kommunikationsleder, framförallt i form av
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Ljusnan, tyder ändock på att det är ett gemensamt produktionsområde och Segersta lär ha haft
nära förbindelser till Söderala.
4.2.3 Dateringar
Ett betydande problem med de befintliga 14C-dateringarna är deras låga antal. För att det ska
gå att dra konkreta slutsatser och ta fram en trovärdig tidshorisont behöver fler dateringar
utföras. Det är också viktigt att ta hänsyn till att det inte är tidpunkten för själva kolningen
som dateras, utan snarare vedens egenålder (Jensen & Liases 2002: 33). Därtill är en stor del
av dateringarna utförda på 1980-talet, vilket innebär att tekniken tagit stora steg sedan dess.
Således kan och bör tillförlitligheten hos dessa ifrågasättas.
Majoriteten av 14C-dateringarna är utförda med den konventionella metoden, vilket
genomgående har gett vida ±-värden (tabell 5,6 & 7). Den konventionella metoden kräver
större kolprov och har ett antal felkällor, som räknefel och påverkan från kosmisk
radioaktivitet i bakgrunden. 14C-datering genom en accelerator (AMS) är betydligt mer
tillförlitligt, vilken räknar 14C-atomerna direkt och kräver mycket mindre kolprov (Renfrew
& Bahn 2004: 142f). Skillnaden i felmarginal kan exempelvis skådas vid en jämförelse av
dateringarna av kolningsgroparna Färila 15:3 (b) och Ovanåker 141 (tabell 7). Färila 15:3 (b)
är daterad med AMS och har okalibrerad datering på 1174 ± 29 BP, vilket kalibrerats till 771962 e.v.t. Ovanåker 141 är daterad med den konventionella metoden och har en okalibrerad
datering på 1406 ± 135 BP, vilket ger den kalibrerade dateringen 346 – 947 e.v.t. Som synes
blir felmarginalen betydligt större med den konventionella metoden, ett spann på 601 år
jämfört med 191 år genom AMS.
De största felkällorna vid 14C-dateringar är följande: kontamination före provtagning,
kontamination under eller efter provtagning, fyndkontext och fyndkontextens ålder.
Kontamination kan ske redan innan provtagningen sker, exempelvis kan mineraler förvrida
14
C-atomerna i organiskt material och få föremålet att verka äldre än vad det egentligen är.
Om man misslyckas med att upprätthålla de säkerhetsåtgärder som krävs vid provtagning och
förvaring av kolprover, kan utomstående organiskt material tillkomma (Renfrew & Bahn
2004: 146f). De andra felkällorna har att göra med kontexten, fyndkontexten är avgörande då
det daterade föremålets arkeologiska kontext måste vara belagd. Om föremålet saknar
fyndkontext säger dateringen inte mycket alls. Fyndkontextens ålder kan skilja sig från det
organiska materialets egenålder, vilket man måste ta hänsyn till. Detta blir tydligast vid
dateringen av kol från större träföremål, exempelvis stockar, som själva kan ha varit
hundratals år vid tiden för förkolningen. I ett sådant fall kan alltså dateringen visa på en högre
ålder än själva fyndkontexten ålder (Renfrew & Bahn 2004: 147f).

4.3 De spadformiga ämnesjärnen
Om man ser till tabell 8 och figur 13 syns det att de flesta depåfynden av spadformiga
ämnesjärn påträffats i nordöstra Hälsingland, där Hälsingtuna har flest med 6 stycken
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(innehållandes minst 109 ämnesjärn). De allra största depåfynden ligger dock längs den nedre
delen av Ljusnandalen (figur 14), främst i Arbrå socken där 217 ämnesjärn har påträffats i tre
depåer. Även i Segersta och Söderala har många ämnesjärn påträffats, ca 106 respektive ca
46.
En av de viktigaste felkällorna är att många av ämnesjärnsdepåerna har osäkra
fyndomständigheter, då den större delen påträffats av privatpersoner under sen 1800-tal och
tidigt 1900-tal. Lägg därtill det faktum att många av de idag kända ämnesjärnen försvunnit
sedan fyndtillfället. De har exempelvis inte hamnat i museisamlingar, inte konserverats eller i
vissa fall till och med smitts upp (Lindberg 2009: 28f). En fyndomständighet som minst sagt
kan beskrivas som osäker är depåfyndet från Söderala socken, vilket påträffades vid ett
vägbygge 1939/1940. En exakt fyndplats är inte dokumenterad, och vid fyndet framkom
också en filthatt (som sedermera försvunnit) som ansågs vara yngre än ämnesjärnen. Hur
filthatten låg i förhållande till ämnesjärnen är inte känt, och man kan alltså inte veta ifall
någon lagt dit denna efter deponeringstillfället (Lindberg 2009: 239f).
Så vad säger du denna fördelning om ämnesjärnens roll? Klart är att de stora depåfynden
uppvisar en starkare koppling till själva blästbruket, då de framförallt uppträder i
produktionsområdena. I nordöstra Hälsingland är depåfynden mindre och belägna i närheten
av järnåldersbebyggelsen. Gert Magnusson menar att detta tyder på ett dessa ämnesjärn varit
de lokala smedernas lager (Magnusson 1994: 70). Huvuddelen av de ämnesjärn som
påträffats i norra Hälsingland har framkommit vid eller i närheten av boplatsytor. I de fall där
ämnesjärn påträffats vid järnåldersboplatser tycks dessa vara belägna i centralbygdernas
periferi (Liedgren 1992: 187).
Depåerna har vanligen påträffats i orörd mark i bygdernas gränsområden. Enligt Marta
Lindberg kan deponeringen av ämnesjärn kopplas till fruktbarhetsoffer, och det faktum att
järnen placerats på gränsen mellan skog och bebyggelse tyder i så fall på att man ville främja
både gård, åker och skog. Hon menar att de spadformiga ämnesjärnens starka koppling till
såväl järnframställning, skog och jordbruk gjorde dem till en förenande faktor. Trots att den
materiella kulturen skiljer sig åt i mellannorrland har ämnesjärnsdepåerna förekommit över
större delen av området, vilket visar att de varit viktiga för människor oavsett vad deras
primära näring var (Lindberg 2009: 187f). Utöver lokaliseringen i gränslandet mellan skog
och bygd finns det andra karaktäristiska fyndplatser för depåfynden. Ämnesjärnsdepåer har
ofta påträffats vid berg, vattendrag, i myrar och gravar. Lokaliseringen till gränslägen kan
enligt Lindberg kopplas till att ämnesjärnen själva är en föremålstyp i ett sorts gränstillstånd,
då de är halvfabrikat. Därmed har ämnesjärnen och fyndplatsen förstärkt varandra. Lindberg
menar att man bör se ämnesjärnsdepåerna som en mellannorrländsk version av den
deponeringstradition av ädelmetaller som är mer förekommande i södra Skandinavien
(Lindberg 2009: 188).
Förekomsten av ämnesjärn beskrivs som ett tecken på att överskottsproduktion,
handel/distribution och konsumtion har ägt rum (Jensen & Liases 2002: 14). Magnusson
påtalar att förhållandet mellan järnproducent och smed varit anonymt och att ämnesjärnens
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form samt utseende kan ha gett indikationer på deras kvalitet. Att storleken skiftar mellan
olika landskap har gjort att konsumenten kunnat avgöra varifrån järnet härstammar. Han
uppger också att skriftliga källor från medeltiden visar att järnets proveniens varit avgörande
för prissättningen (Magnusson 1994: 69). Marta Lindberg vill argumentera för att
fyndomständigheterna tyder på att ämnesjärnens praktiska roll i smidet varit begränsad. Hon
menar att det inte är optimalt att tillverka spadformiga ämnesjärn då det är en tidskrävande
process. Det faktum att de endast i undantagsfall framkommit i samband med lämningar efter
smidesverksamhet, talar emot att de varit en utpräglad järnråvara. Snarare bör de ses som en
föremålstyp som varit ämnade för speciella syften, och därför inte masstillverkats (Lindberg
2009: 126f).
De spadformiga ämnesjärnens roll i järnproduktionen är som synes inte helt klarlagd. Jag
anser dock att faktumet att Hälsinglands största depåer förekommer i de järnproducerande
socknarna tyder på en koppling till produktionen. Det gör även skillnaden i storlek mellan de
olika landskapen, då dessa tyder på att det funnits ett behov att påvisa ämnesjärnens
härkomst. Fyndomständigheterna tyder dock på, precis som Marta Lindberg säger, på att
ämnesjärnen haft en roll bortom själva järnhanteringen. Dock tycker jag inte att detta behöver
utesluta en faktisk roll som järnråvara, då majoriteten av järnen skulle kunna ha utsmitts.
Detta skulle kunna förklara att de sällan påträffas i samband med smide, eftersom om de varit
viktiga handelsvaror skulle de i så fall inte lämnas på platsen. Det faktum att depåfynden
tycks ha en rituell innebörd utesluter inte att möjligheten att ämnesjärnen utgjort en viktig
handelsvara. Kanske har endast en del av ämnesjärnen deponerats under rituella
omständigheter medan majoriteten istället videförädlats till färdiga järnföremål.

4.4 Andra landskap
4.4.1 Dalarna
Likt Hälsingland är blästbruket i Dalarna starkt kopplad till vattensystem och då främst de
större vattendragen, i Hälsingland till Ljusnan samt Voxnan och i Dalarna till Dalälvarna
(Hyenstrand 1974: 187). Hyenstrand konstaterar att lämningstätheten längs Dalälvarna tyder
på deras roll som viktiga kommunikationsleder (Hyenstrand 1974: 194). Ljusnan och Voxnan
har sannolikt varit viktiga farleder på ett liknande vis. Tillgången på sjömalm och
transportmöjligheterna har tillsammans varit viktiga faktorer. Fördelningen av
järnframställningsplatser i landskapet är likartad i både Hälsingland och Dalarna. Kopplingen
till byarnas inägomarker är inte alls lika stark som i Gästrikland (Jensen 1985: 101). I båda
landskapen förekommer slagg både bland järnåldersbebyggelsen samt i utmarken (Liedgren
1992: 188). I både Hälsingland och Dalarna förekommer bågformiga slaggvarp, i Hälsingland
runt Marmen och Bergviken. Morfologin hos slaggvarpen är så pass likartade i de båda
landskapen att det torde kunna härledas till en besläktad reduktionsteknik. Bågformiga
slaggvarp förekommer även i Gästrikland och i norra Västmanland (Jensen & Liases 2002:
25).
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Tidshorisonten verkar även den stämma överens med de nuvarande dateringarna från
Hälsingland, då järnframställningen skett under vendeltid och vikingatid. Inga Serning
nämner att det finns en trolig koppling mellan järnframställningsplatsernas och
järnåldersgravarnas lokalisering (Serning 1973: 123). Denna koppling mellan
järnframställning och gravar tycks inte vara alltför stark i socknarna kring Marmen och
Bergviken (se figur 6 & figur 9). Runt Marmen är endast ett fåtal gravar belägna i anslutning
till järnframställningsplatserna, medan det finns en tydligare närhet mellan dessa
lämningstyper runt Bergviken. Detta kan dock möjligtvis härledas till de isälvssediment som
finns vid inloppet i Bergviken och sammanfaller med gravlägena (se figur 7). Enligt Serning
är de förvikingatida gravarna främst belägna i periferin till centralbygderna, medan de
vikingatida gravarna återfinns i centrum av dessa. Hon kopplar detta till en ökad efterfrågan
på järn under vikingatiden, vilket i kombination med ökad konkurrens ska ha lett till att
järnhanteringen omlokaliserades till att vara mer centralt belägen (Serning 1973: 123). Denna
utveckling syns inte alls på samma sätt i södra Hälsingland, då järnframställningen kring
Marmen ligger i den etablerade centralbygden Söderalas utmarker. Det går inte att påvisa att
någon centrering av järnframställningen skett under vikingatid. Nya undersökningar och
dateringar kan dock ändra denna bild.
4.4.2 Jämtland & Härjedalen
Även i Jämtland och Härjedalen finns en koppling till vattensystem, vilket beror på att det,
liksom i Hälsingland, är sjömalmen som utnyttjats. Man anser även här att det är
malmtillgången som varit den starkast drivande faktorn bakom järnframställningsplatsernas
lokalisering. Skogen har precis som i Hälsingland funnits i obegränsad mängd, vilket gör att
den saknat större betydelse för lokaliseringen (Magnusson 1986: 235). Kolningsgroparna
följer också här utbredningen av järnframställningsplatser, framförallt under förhistorisk tid
(Magnusson 1986: 243). Järnåldersbebyggelsen nämns som en tänkbar lokaliserande faktor,
och ugnarna är normalt belägna inom 1-3 km (Magnusson 1986: 236). Det finns klara
likheter med järnframställningen i Hälsingland, särskilt med avseende på den rumsliga
utbredningen och kopplingarna mellan järnframställningsplatser och kolningsgropar.
Kopplingen till bebyggelsen tycks vara starkare i Jämtland och Härjedalen i jämförelse med
förhållandet vid Marmen och Bergviken. Som figur 9 visar är majoriteten av
järnframställningsplatserna belägna bortom 2 km från närmaste bebyggelse. Viss likhet finns
med de strandbundna järnframställningsplatserna i Jämtland, men det är viktigt att komma
ihåg att vatten snarare bör ses som en förbindelse än som en barriär. Därmed kan avstånden
verka längre än vad som egentligen är fallet (Magnusson 1986: 237).
Den viktigaste skillnaden mellan Jämtland och Hälsingland är tidshorisonten.
Järnframställningen har i Jämtland pågått under större delen av järnåldern, med en början i
folkvandringstid. Därefter tycks en nedgång under vendeltid och vikingatid ske, vilket även
speglas i det arkeologiska materialet. Från och med 1000-talet sker sedan en ökning igen
(Magnusson 1986: 168ff). Härjedalen tycks ingå i samma myrjärnsområde som nordvästra
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Hälsingland, och järnframställningen där har daterats till senmedeltid och efterreformatorisk
tid (Magnusson 1986: 175ff).
4.4.3 Närke
En viktig skillnad mellan Hälsingland och Närke är att kopplingen mellan järnframställning
och vatten är svagare i den senare (Hansson 1989: 78). En annan anmärkningsvärd företeelse
är att en stor del av järnframställningsplatserna påträffats i den fornlämningstätaste delen av
landskapet (Hansson 1989: 79). Alltså tycks järnframställningen i Närke ske i
centralbygderna i större utsträckning i jämförelse med Hälsingland. Blästbruket tycks ha sin
början i förromersk järnålder och har därefter fortsatt ända in i medeltid (Hansson 1989: 83f).
Till skillnad från Hälsingland tycks järnframställningen pågå kontinuerligt under praktiskt
taget hela järnåldern (Hansson 1989: 86). I jämförelse med Hälsingland påbörjas
järnframställningen avsevärt tidigare i Närke (se tabell 5-7 och figur 10-12), då
järnframställningen i det förstnämnda tycks träda fram först under vendeltid.

4.5 Slutsatser
Tyder de rumsliga mönstren på hur järnproduktionen varit organiserad i södra Hälsingland
under yngre järnålder?
Den rumsliga närheten till vatten tyder på att det framförallt var sjömalm som nyttjades. Då
det finns rika förekomster av sjömalm över större delen av landskapet verkar man ha anlagt
järnframställningsplatserna baserat på malmens kvalité. Järnframställningens förhållande till
bebyggelsen skiljer sig åt, då järnframställningarna i Alfta, Bollnäs, Järvsö och Färila socknar
är belägna i jordbruksbygderna medan de vid Marmen är belägna i utmarken (Magnusson
1986: 210).
Järnframställningen kan antas ha styrt ifrån de rika centralbygderna i Alir, Söderala och
Norrala, då närheten till dem är uppenbar. Faktumet att den största koncentrationen av
järnframställningsplatser är belägen i utmarken till södra Hälsinglands rikaste järnåldersbygd
tyder på en nära koppling till den styrande eliten.
Vilka rumsliga kopplingar kan göras mellan järnframställningsplatser och kolningsgropar?
Den uppenbara närheten mellan de båda lämningstyperna visar på en stark koppling.
Kolningsgroparna följer nästan järnframställningsplatsernas utbredning exakt, vilket stärker
uppfattningen om att träkol främst producerats för järnframställningen. Avsaknaden av
kolningsgropar i nordvästra Hälsingland, Ängersjö och Ytterhogdals socknar, beror på att
man under medeltiden övergick till att elda med ved (Eriksson 2008: 65).
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Runt Marmen och Bergviken blir den rumsliga närheten mellan lämningstyperna särskilt
tydlig då figur 8 och tabell 3 visar att 53% av kolningsgroparna är belägna inom 300 meter
från järnframställningsplatser, och att 68% är belägna inom 500 meter.
Vilka jämförelser kan göras med andra landskap angående järnframställningens rumsliga
utbredning och dess relation till järnåldersbebyggelsen?
De största likheterna står att finna mellan södra Hälsingland och Dalarna, där
järnframställningen har en likartad lokalisering i landskapet. Orienteringen mot sjömalm är
också stark i både Jämtland och Dalarna, och då skogen varit nästintill en obegränsad resurs
är det malmtillgången som varit den starkast lokaliserande faktorn. Det mesta tyder också på
att det funnits en likartad teknisk tradition för Hälsingland, Dalarna, Jämtland, Härjedalen
och Gästrikland (Magnusson 1994: 62). Den största skillnaden mellan landskapen förefaller
vara tidshorisonten, då järnframställningen tycks pågå under större delen av järnåldern i
Jämtland, medan blästbruket främst tycks äga rum i Hälsingland och Dalarna under
vendeltid-vikingatid. Härjedalen tycks ingå i samma myrjärnsområde som nordvästra
Hälsingland under främst medeltid.
Närke tycks skilja sig avsevärt från Hälsingland, då kopplingen till vatten och sjömalm är
betydligt svagare i det förstnämnda. Kopplingen till bebyggelsen förefaller också vara
starkare i Närke, samtidigt som järnframställningens tidsspann är längre än i Hälsingland.
Hur kan de spadformiga ämnesjärnen kopplas till järnproduktionen?
Det faktum att de största depåfynden påträffats i de järnproducerande socknarna längs nedre
Ljusnandalen tyder på en koppling till den inhemska järnframställningen. Även skillnaderna i
storlek mellan de olika ämnesjärnen tyder på att de olika typerna framställts lokalt inom de
olika landskapen. Faktumet att det finns skillnader i storlek och utseende hos de olika
ämnesjärnstyperna kan tolkas som att det funnits ett behov att framhäva deras härkomst.
4.5.1 Framtida forskning
Först och främst måste man utföra arkeologiska undersökningar av järnframställningsplatser i
Hälsingland, företrädelsevis vid någon av de som återfinns i den stora koncentrationen kring
Marmen. För att få en utökad förståelse för hur blästerugnarna i Hälsingland fungerat och sett
ut behövs det utföras ordentliga undersökningar. Även om det finns mycket som tyder på en
teknisk tradition jämförbar med den som finns i Jämtland, Härjedalen, Dalarna och
Gästrikland, krävs det utgrävningar av de hälsingska järnframställningsplatserna för att man
ska förstå blästbrukets tekniska förutsättningar i landskapet (Magnusson 1994: 61f). Bland
annat finns det en särskild typ av blästplats som kallas blästgrop, som hittills endast påträffats
i Hälsingland. Dessa har aldrig undersökts arkeologiskt, vilket skulle krävas för att man ska
förstå deras konstruktion och utformning (Englund 2002: 320).
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Att nya dateringar av järnframställningsplatser och kolningsgropar sker är av stor vikt för att
förbättra dagens kunskapsläge. I dagsläget är dateringarna för få och osäkra för att
järnframställningens kronologi ska anses vara klarlagd (Jensen & Liases 2002: 39f). Även
dateringar av spadformiga ämnesjärn är av stor vikt för att förståelsen för deras funktion och
betydelse ska förbättras. Fler analyser av deras storlek och utseende bör utföras för att kunna
klarlägga deras härkomst (Eriksson 2013b: 63).
Analyser av pollenförekomster i bottensediment hos sjöar och myrar kan bidra med ny
information om blästbrukets uppkomst och utveckling. Även kolpartiklar lagras i sedimenten
vilket innebär att man skulle kunna se hur utbredd kolningsverksamheten varit under olika
tidsperioder. (Segerström 203: 205f). Liknande analyser har redan utförts av Ulf Segerström i
Ängersjö socken i nordvästra Hälsingland, vid RAÄ 1. Där togs torvprover i en mindre myr
omkring 200 m norr om RAÄ 1, vilka sedermera analyserades och daterades. Man kunde
därigenom påvisa olika faser i skogsutvecklingen (Segerström 2013: 206ff). Om analyser av
pollen och kolpartiklar skulle utföras i södra Hälsingland, förslagsvis runt Marmen och
Bergviken, skulle man alltså kunna få en ökad förståelse för järnframställningens utveckling.
Då det finns rika förekomster av både stora och små sjöar samt torv i området (se t.ex. figur
7) kan analyser på olika skalor utföras. Eftersom det är storleken hos sjön/myren som avgör
upptagningsområdets storlek kan man alltså undersöka skogsutvecklingen lokalt och
regionalt (Segerström 2013: 205).
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5. Sammanfattning
Detta uppsatsarbete behandlar Hälsinglands förhistoriska järnframställning, blästbruk, med
särskild fokus på socknarna runt sjöarna Marmen och Bergviken. Valet av
undersökningsområde baseras på det stora lämningsantalet som påträffades under
fornminnesinventeringarna på 1980-talet, då en av Nordens största koncentrationer av
järnframställningsplatser återfinns där. Då det främst är lämningarnas rumsliga utbredning
som behandlas är kopplingen till landskapet är ett genomgående tema. Den kronologiska
avgränsningen har satts till yngre järnålder, då de dateringar som finns indikerar det.
Blästbruket har lämnat olika spår i landskapet, vilka i uppsatsen främst delas in kategorierna
järnframställningsplatser och kolningsgropar. Lämningsmaterialet har inhämtats via
Riksantikvarieämbetets FMIS, och sedan bearbetats samt analyserats i Esris ArcGIS. På
grund av att arkeologiska utgrävningar av järnframställningsplatser saknas i
undersökningsområdet, läggs fokus på den rumsliga utbredningen snarare än på det tekniska.
För att bättre förstå undersökningsmaterialet har utblickar till andra landskap (Dalarna,
Jämtland, Härjedalen och Närke) gjorts, där forskningen kommit längre. De dateringar som
finns av blästerugnar, slaggvarp och kolningsgropar i Hälsingland har kalibrerats med Oxcal
v4.2.4. Utöver järnframställningsplatser och kolningsgropar behandlas även de spadformiga
ämnesjärnens spridning i Hälsingland.
Resultatdelen redovisar undersökningsmaterialet i form av främst kartor och tabeller. Först
redovisas en sockenkarta över Hälsingland. Detta följs av kartor av de olika lämningstypernas
spridning och utbredning i hela landskapet Hälsingland, dels i punktform för att visa
relationen till älvdalarna, och dels i form av sockenkartor med antal kolningsgropar och
järnframställningsplatser per socken. Detta kompletteras av en tabell med den sockenvisa
fördelningen. Därefter redovisas lämningsbilden runt Marmen och Bergviken mer ingående
då järnframställningsplatser och kolningsgropar delas upp i underkategorier. Detta bearbetas
genom rumsliga analyser samtidigt som kopplingar till jordartskartan och
bebyggelseindikatorer (husgrundsterrasser och gravläggningar) görs. Resultatet av
kalibreringen av dateringarna har sammanställts i tabeller och diagram. De spadformiga
ämnesjärnen redovisas i form av sockenkartor, med antal depåfynd respektive antal
ämnesjärn per socken, och i en tabell.
I diskussionsdelen görs kopplingar till uppsatsens resultatdel och till tidigare forskning. Först
tas källkritiska problem i form av representativitet upp. Därefter diskuteras lämningarnas
rumsliga utbredning och koppling till varandra. Deras närhet och relation till vatten samt
andra naturgeografiska fenomen diskuteras, där en uppenbar koppling mellan
järnframställning och vatten kan konstateras vilket beror på att det är sjömalm som nyttjats.
Kolningsgroparna kopplas till blästbruket genom sin uppenbara närhet till
järnframställningsplatserna. Bebyggelsen har snarare lokaliserats utifrån den bästa
jordbruksmarken utefter isälvssedimenten. Dateringsläget diskuteras kritiskt på grund av de
befintliga dateringarnas fåtalighet och osäkerhet. Vidare diskuteras de spadformiga
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ämnesjärnen utifrån utseende och fyndkontext i ett försök att koppla dem till själva
järnproduktionen. Jämförelser med andra landskap görs, med fokus på lämningarnas rumsliga
utbredning och dateringsläget.
I slutet av diskussionsdelen görs slutsatser utifrån arbetets forskningsfrågor, kopplade till
resultat- och diskussionsdelarna. Uppsatsarbetet avslutas med förslag på vilka framtida
insatser som bör göras för att föra forskningen inom området framåt.
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Figurindex
Figur 8 – Sockenkarta över Hälsingland, kompletterad med hav, sjöar och vattendrag. Det
primära undersökningsområdet är markerat med svart färg. Karta skapad av Andreas
Widerberg 2016.
Figur 9 – Spridningen av kolningsgropar i Hälsingland, kompletterad med sjöar, hav och
vattendrag. Kolningsgroparna utgörs av lämningstyperna kolningsanläggning och områden
med skogsbrukslämningar med ingående kolningsgropar. De representeras här av orangea
punkter. Kartan är gjord i Esris ArcMap 10, lämningspunkterna är inhämtade från RAÄ:s
FMIS, hav, sjöar och vattendrag är inhämtade från Länsstyrelsernas VISS. Karta skapad av
Andreas Widerberg 2016.
Figur 10 - Spridningen av järnframställningsplatser i Hälsingland, kompletterad med sjöar,
hav och vattendrag. Järnframställningsplatserna utgörs av lämningstyperna
blästbrukslämningar och blästplatser, och representeras av gröna punkter. Kartan är gjord i
Esris ArcMap 10, lämningspunkterna är inhämtade från RAÄ:s FMIS, hav, sjöar och
vattendrag är inhämtade från Länsstyrelsernas VISS. Karta skapad av Andreas Widerberg
2016.
Figur 11 – Sockenkarta över Hälsingland med antalet kolningsgropar per socken i en
graderad färgskala. Kolningsgroparna utgörs av lämningstyperna kolningsanläggning och
områden med skogsbrukslämningar med ingående kolningsgropar. Kartan är gjord i Esris
ArcMap 10, sockengränserna är inhämtade från RAÄ:s FMIS, hav, sjöar och vattendrag är
inhämtade från Länsstyrelsernas VISS. Karta skapad av Andreas Widerberg 2016.
Figur 12 – Sockenkarta över Hälsingland med antalet järnframställningsplatser per socken i
en graderad färgskala. Järnframställningsplatserna utgörs av lämningstyperna
blästbrukslämningar och blästplatser. Kartan är gjord i Esris ArcMap 10, sockengränserna är
inhämtade från RAÄ:s FMIS, hav, sjöar och vattendrag är inhämtade från Länsstyrelsernas
VISS. Karta skapad av Andreas Widerberg 2016.
Figur 13 – Järnålderslämningar i socknarna runt Marmen och Bergviken.
Järnframställningsplatserna är här uppdelade på slaggvarp/slaggförekomst och blästplatser,
medan kolningsgroparna är fördelade på enskilda kolningsgropar och områden med
kolningsgropar. Bebyggelseindikatorer i form av gravar och husgrundsterrasser (utgjorda av
lämningstyperna högar, gravfält, husgrund, förhistorisk/medeltida samt grav- och
boplatsområde) är också utmarkerade. Kartan är gjord i Esris ArcMap 10, lämningspunkterna
är inhämtade från RAÄ:s FMIS, sjöar och vattendrag är inhämtade från Lantmäteriet. Karta
skapad av Andreas Widerberg 2016.
Figur 14 – Jordartskarta över området runt Marmen och Bergviken, kompletterad med
utvalda järnålderslämningar. Kartan är gjord i Esris ArcMap 10, lämningspunkterna är
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inhämtade från RAÄ:s FMIS, jordartskartan är inhämtad från SGU via maps.slu.se. Karta
skapad av Andreas Widerberg 2016.
Figur 8 – Karta med buffertavstånd på 100, 200, 300 och 500 meter runt
järnframställningsplatser. Kartan är gjord i Esris ArcMap 10, lämningspunkterna är
inhämtade från RAÄ:s FMIS, sjöar och vattendrag är inhämtade från Lantmäteriet. Karta
skapad av Andreas Widerberg 2016.
Figur 9 – Karta med buffertavstånd på 0,5, 1 och 2 kilometer runt bebyggelseindikatorer.
Kartan är gjord i Esris ArcMap 10, lämningspunkterna är inhämtade från RAÄ:s FMIS, sjöar
och vattendrag är inhämtade från Lantmäteriet. Karta skapad av Andreas Widerberg 2016.
Figur 20 – 14C-dateringar av blästerugnar i Hälsingland, kalibrerade med Oxcal v4.2.4.
Figur 11 – 14C-dateringar av slaggvarp i Hälsingland, kalibrerade med Oxcal v4.2.4.
Figur 12 –
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C-dateringar av kolningsgropar i Hälsingland, kalibrerade med Oxcal v4.2.4.

Figur 13 – Antal depåfynd av spadformiga ämnesjärn per socken i Hälsingland i en
graderande färgskala. Kartan är gjord i Esris ArcMap 10, sockengränserna är inhämtade från
RAÄ:s FMIS, hav, sjöar och vattendrag är inhämtade från Länsstyrelsernas VISS.
Informationen om depåfynden är inhämtat från Marta Lindbergs avhandling (Lindberg 2009:
227-242). Karta skapad av Andreas Widerberg 2016.
Figur 14 – Antal spadformiga ämnesjärn per socken i Hälsingland i en graderande färgskala.
Kartan är gjord i Esris ArcMap 10, sockengränserna är inhämtade från RAÄ:s FMIS, hav,
sjöar och vattendrag är inhämtade från Länsstyrelsernas VISS. Informationen om
ämnesjärnen är inhämtat från Marta Lindbergs avhandling (Lindberg 2009: 227-242). Karta
skapad av Andreas Widerberg 2016.
Tabell 5 – Sammanställning av kolningsgropar och järnframställningsplatser sockenvis i
Hälsingland. Socknar inom undersökningsområdet är fetmarkerade.
Tabell 6 - Fördelningen av bebyggelseindikatorer i socknarna runt Bergviken och Marmen.
Tabell 7 – Tabell över kolningsgroparnas avstånd till järnframställningsplatser, med
tillhörande procentsats.
Tabell 8 – Tabell över kolningsgropars och järnframställningsplatsers avstånd till
bebyggelseindikatorer, med tillhörande procentsats.
Tabell 5 – 14C-dateringar av blästerugnar i Hälsingland, kalibrerade med Oxcal v4.2.4. De
okalibrerade dateringarna är hämtade från Ronnie Jensen och Katarina Liases
sammanställning från 2002.
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Tabell 6 – 14C-dateringar av slaggvarp/slagg i Hälsingland, kalibrerade med Oxcal v4.2.4. De
okalibrerade dateringarna är hämtade från Ronnie Jensen och Katarina Liases
sammanställning från 2002.
Tabell 7 – 14C-dateringar av kolningsgropar i Hälsingland, kalibrerade med Oxcal v4.2.4. De
okalibrerade dateringarna är hämtade från Ronnie Jensen och Katarina Liases
sammanställning från 2002. Två okalibrerade dateringar har inhämtats genom mailkontakt
med Inga Blennå, arkeologi på Länsmuseet Gävleborg.
Tabell 8 – Sockenvis fördelning av antal depåfynd samt antal spadformiga ämnesjärn, efter
Marta Lindbergs sammanställning i hennes avhandling (Lindberg 2009: 227-242).
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