
RAPPORT ÖVER ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING AV RAÄ 40, 
ST.ÄNGJÄRNSHAMMARSMEDJA VID ROBERTSFORS B RUK, 
B YGDEA SN, VÄSTER BOTTEN 

r 

Asa Lundberg 
1982 



fÄ�11>s1i11JC, - I 01,NEN �llA�Vt!. 
no1.IT � VIT 11ocl!.,w- oGtl 
Ohl"��bllAIII, TI\OA.yJ!l,)IT eonJ. 
J�ROET l!>lt\l MJU\<l Oe,� �WAIU-

UNOECL f-,\��� :;_,._ s..@lc� Tiu. 
Arr- J�l'Nlö "M 1'll&J 18'...,� Sib 
t �ffil.Wfff>J f'!lki UA,>1161,1,,..rtv. 
Till >\J�LP tlkOt t\N-J IT< �m' . 

NÄtt Si-li\LTAN v1.n. )IJ...\R. 'a!°A\ffiÄDt� �N 
l)t.JIJ E It ""-M"" A�"' t<.� RiJ.>51,<Jf"! V(.(,-, Si.M,{, 001
DEtA06 i ,,.,,. STYlL<fN. 06SA su. OPB 'a!'MJIJ
1/T TiL. �TÄ"lCr-JiilW-

ffi-) U\. 13<, 11.b T\JNt,k <;,..;iL.7AN ��b 
� M €1>t\l 1-10 r.kJ,f.. �IJ(,.€1L • 

IJATT'EiJK�iJ M�ill!T:l�t !J< f/J},tl\ 
f,\VM�l"'ll\E rbis Pµ\stE�TT cH r �w. 
I/AH��"->1.N1,i<,- Av t,c,,,f>JhÅLLt>J 
l\\ft>l�O i'\,� \\n�••lr A� \1.,1'.>{;o� 

Principskiss för lancashirehärd och stångjärnshammare 

ritad av Ola W etter berg. 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Inledning, administrativa uppgifter, 

lägesangivelser, tidigare undersök-

ningar /historik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

översiktskarta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Historik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Målsättning, fältmetod ......................... 5 

Utvärdering av resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Områdesbeskrivning, anläggningsbeskrivningar 

och fältiakttagelser ........................... 9 

Härd 1 , härd 2 ................................. 11 

Härd 3 ......................................... 1 5 

Härd 4 , städ 1 ................................. 1 8 

Städ 2 ......................................... 23 

Städ 3, städ 4, rektangulärt tredelat trä-

fundament ...................................... 26 

Hammarplatser, hammarfäste till städ 2 ......... 30 

Hammarfäste till städ 3 och städ 4, vatten-

ledningar och andra ledningar i smedjan ........ 31 

Tegelgolv och liknande anläggningar ............ 40 

Vattenränna, ledarm (hjulhuset) ................ 43 

Planer ......................................... 47 

Fyndlista ...................................... 51 

Fotolista (enligt VLM:s neg. nr) ............... 61 

Fotolista diapositiv (enligt VLM:s bild nr) .... 68 

Litteraturlista ................................ 71 

Teckenförklaring till ritningar ................ 72 

Äldre bildmaterial från smedjan ................ 73 

1 . 



RAPPORT ÖVER ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING AV RAÄ 40, STÅNGJÄRNS
HAMMARSMEDJA VID ROBERTSFORS BRUK, INVID RICKLEÅN. 
ROBERTSFORS KN, BYGDEÅ SN, AC-LÄN. 

INLEDNING 

På platsen för den gamla stångjärnshamroarsmedjan och till
hörande ledarm vid Robertsfors bruk hade Skellefteå Kraft AB 
fått tillstånd att bygga ett minikraftverk under förutsätt
ning att en arkeologisk undersökning företogs. Undersök
ningen leddes av Västerbottens museum och finansierades av 
Skellefteå Kraft AB. 

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Undersökningen utfördes under perioden 1981.05.04. t o m
1981.05.22. 

Grovarbetstid: 
Maskintid: 
Grävningsyta: 
Amanuens och assistent: 

LÄGESANGIVELSER 

60 dagsverken 
67 timmar 
645 m2 

Åsa Lundberg och Lena Holm 

Ekonomiskt kartblad 21K Si 
Fastighet Edfastmark 7:1 
Long 20° so- Lat 640 11-

TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR/HISTORIK 

Inga tidigare arkeologiska undersökningar har gjorts vid 
bruket, däremot har dess historia nedtecknats i ett flertal 
skrifter och böcker. Dessutom finns akter och ritningar be
varade. 

En kulturhistorisk utredning gjordes 1978 om Robertsfors 
bruk vilken finns publicerad i meddelande nr 5, 1979 Läns
styrelsen Västerbottens län. 
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KARTA ÖVER ROBERTSFORS 
BRUK UPPRÄTTAD ÅR 1799 
AV A.M. STRINNHOLM 
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c Karaktärsbyggning på "her�gården" 
d Kontorsbyggning 
e Brygghusbyggni ng 
f Källarbyggning 
g Hemlighus 
h Bod 
i Stall och vedbod 
k Ladugård med foder lada 
1 Gethus 
m Fårhus med foderlada 
n Svinhus 
o Oxhus
p Iskällare
q Vagn- och redskapsbod
r Badstuga
s Magasin
t Trösklogar
u Arbetarbostad för tre hushåll
v Ladugård till föregående
x Gammal loftbyggning (näver- och tjärbod}
y Gamla härbren (materialbodar}

Stån ·ärnssmed·a och manufak r 
Aa H1ulhus 
a6 Kol hus 
ac Järnbod 
ad Spruthus 

t i 11 föregående

ae Labbi (vilstuga} för smederna 
af Masugn 

ag Hjulhus till föregående 
ah Labbi (vilstuga) för masugnsarbetarna 
ai Kolhus till masugnen 
ak Kvarn 
al Husbehovssåg 
am Hjulhus till föregående 
an Klensmedja 
ao Kolhus till föregående 
ap Snickarverkstad 
aq Virkesbod 
ar Arbetarbostad för åtta hushåll 
as Arbetarbostäder för två hushåll vardera 
at Arbetarbostad för två Hushåll 
au Arbetarbostad för åtta hushåll (förfalle1) 
av Arbetarbostad för ett hushåll 
ax Arbetarbostad för ett hushåll 
ay Arbetarbostad för sex hushåll 
az Arbetarbostad för tre hushåll 
ba Badstuga 
bb Ladugård till åtta hushåll 
be Ladugård till åtta hushåll (gammal} 
bd Lada till åtta hushåll 
be Lada till åtta hushåll (gammal) 
bf Lada till två hushåll 
bg Ros tgropar 
bh Stenkista för darrmluckorna masugnsränr3n 
bi Fiskehus 
bk Bro och damm 
bu Hemmanet n:r 4 
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Historik 

Robertsfors bruksanläggning startades 1758 av John Hennings 
och Robert Finlay. Efter två år stod masugnen färdig och det 
första tackjärnet framställdes och skickades söderut för för
ädling. 

1782-83 byggdes stångjärnshammarsmedjan för att man skulle 
kunna förädla järnet på platsen. De första åren tillverkades 
enbart stångjärn men sedan producerades även knippjärn, spik 
och verktyg. Stångjärnssmidet hade sin blomstringsperiod 
under 1830-40-talen då man även köpte tackjärn från andra 
bruk för sin produktion. Under 1840 och SO-talen tillverkades 
även skeppssmiden, kättingar, slädstänger, lås m rn. Stång
järns- och manufaktursrnedj1an brann ner 1847 men byggdes snabbt 
upp igen på samma plats. 

1847 byggdes den första laLncashirehärden, d v s  en äldre 
härd omändrades. Ytterliga1re omändringar omtalas i litteratu
ren, bl a ''1871 inrättas de tre härdarna för lancashiresmide 
och en vällugn för förädlandet till stångjärn ''. Detta skulle 
kunna motsvara resultatet av utgrävningen där tre härdar har 
den för lancashirehärdar typiska korsformiga kylkaret medan 
en av härdarna (nr 1) saknar denna. Stångsjärnssmedjan lades 
ner 1896 och manufaktursrnedjan 1898. 

Smedjan drevs med vattenkraft, stora överfallshjul av trä 
reglerade de stora hamrarna och blåsmaskinen. Blåsmaskinen 
fungerade som bälg för alla härdar i smedjan. Luften tran
sporterades via plåtrör, 25 cm i diameter, under taket. 
Härdarna av Lancashiretyp som användes under den sista perio
den gjorde att man fick bort mer kol ur järnet än tidigare 
och man fick således en bättre kvalitet på järnet. Vid Olofs
fors bruk, Nordmaling, finns fortfarande bevarad en stång
järnsharnrnarsmedja av liknande typ där många av maskinerna 
finns kvar. 

Olika uppgifter finns vad gäller årtalet för smedjans rivning. 
Från ett interiörfoto framgår att den revs 1912 men uppgifter 
från personer i Robertsfors gör gällande att den rivits först 
senare. Enligt Bror Engman, Industrivägen 21 B i  Robertsfors 
skulle taket till smedjan brunnit 1914 och smedjan rivits 
några år senare. 

Edmund Lundholrn, Robertsfors (f 1903) f d verkmästare vid den 
mekaniska verkstaden som ligger på bruksområdet, berättade 
att hans far Otto Lundholrn 1862-1943, arbetade i smedjan till 
dess den revs år 1917 eller 1918. Då fanns endast den norra 
delen av smedjan kvar och endast en ugn/härd användes, en 
vällugn, för gjuteriets eller den mekaniska verkstadens verk
samhet. 

4 . 



Edmund Lundholm berättade också att det slaggtegel som finns 
i smedjan gjordes av dammbordspojkarna, d v s  de som skötte 
reglerandet av vattenhjulen. Dessa fyllde träformar med slagg 
till tegel och för detta �jobb hade de extraförtjänst. 

MÅLSÄTTNING 

Dokumentationen inriktades huvudsakligen på att komplettera 
uppgifter som kan erhållas i ark�vhandlingar och andra histo
riska källor. Undersöknin9en var av selektiv karaktär så att 
representativa konstruktionsdetaljer detaljdokumenterades. 
Målsättningen var även att inrikta dokumentationen på äldre 
konstruktionslämningar i smedjan. 

FÄLTMETOD 

Kraftverksbygget berörde både smedjan och den ledarm som låg 
utanför vattenrännan och på vilken smedjans hjulbus delvis 
legat. Utifrån en karta tj_llhörande brandförsäkringshand
lingar från 1864 kunde platsen för smedjan fastställas. Plat
sen hade sedan lång tid använts som soptipp. Dessa massor 
forslades bort med grävmaskin och lastbil. Grävningen ut
fördes först med tandad skopa och ytan finskrapades sedan 
med rak skopa till en golvnivå beräknad utifrån det städ som 
var synligt ovan mark, ca 37.80 - 38.00 m ö  h. 

Höjdfix mättes från SMHI-f:ix på den västra ledarmen. 

Ett koordinatsystem lades därefter i linje med vattenrännan 
som var helt synlig före rensningen, riktning N 100 0. 
Ytan delades upp i 5-metersrutor och rutorna benämndes A, B, 
C osv från N till S och 1,2,3 osv från väst till öst. Rutan 
i nordvästra hörnet får alltså benämningen A1. (se fig. s. 6). 

Ytan rensades sedan fö� hand med spade och tryckluftsaggre
gat. Slutligen grävdes området med spade och skärslev för att 
undersöka anläggningar och rörledningar m m  under golvnivå. 
Alla fynd av järnföremål såsom verktyg, spik m m  tillvara
togs. 

Ledarmen och vattenrännan rensades för fotografering och 
övrig dokumentation. Dessa undersöktes inte närmare. +stället 
besiktigades platsen då området grävdes för anläggandet av 
minikraftverket. 
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Översikt över rutorna D och E. Te gel
golv samt tredelat träfundament. A 944:4 

översikt över smedjan från S 
A 942:4 

7. 

Rektangulärt tegelgolv 
från N. A939:6 

Rensning vid norra väggen 
frånSV. A. 933:4 

Östra sidan efter rensning 
med stora skopan. A933 :7 

Renblåsning med tryckluft 

vid härd 3 . A 9 3 2: 8 

Rensning med stora skopan 
A 932:7 



UTVÄRDERING AV RESULTATET 

De anläggningar inom smedjan som framkom vid undersökningen 
visade sig vad gäller placering och antal, inte överensstäm
ma med de ritningar och planer som vi hade tillgång till 
och som studerades i samband med utgrävningen. Inte heller 
brandförsäkringshandlingarna gav den rätta bilden av smedjan 
sådan den såg ut när den lades ned. Då smedjan enligt Boetius 
m fl omändrats vid ett flertal tillfällen blir bilden av den 
utgrävda smedjan inte heller liktydig med dess sista utform
ning. Man kunde till exempel konstatera att städ 3 troligen 
inte använts under den sista bruksperioden då endast funda
mentet under golvnivå fanns kvar. Alla övriga städ hade kvar 
städstock eller rester efter en städstock. 

Att bestämma tidsskillnader mellan de olika anläggningarna 
var under pågående grävning svårt att göra. Anläggningarna 
var inbördes i de flesta fall av samma typ och troligt är 
att gamla konstruktioner tagits bort helt för att få plats 
för nya. Golvet bestod helt av fyllnadsmassor av kol, jord 
och slagg och endast invid den östra väggen var fyllnads
massorna så grunda att den gamla markytan syntes. Inga lager 
kunde skönjas i fyllnadsmassorna som skulle kunna ange olika 
bruksperioder. 

Vad gäller målsättningen att detaljundersöka representativa 
anläggningar i smedjan kunde det mycket väl göras då städ 
och härdar inbördes var av liknande typ. Två städ och en 
härd undersöktes helt. In9a mindre städ, typ klensmedskabbar, 
påträffades förutom de tre rektangulära "pallarna" som fanns 
på det tredelade träfundamentet i ruta E. Delarna av vatten
ledningarna undersöktes noggrannare främst skarvningsbitar, 
mynningsbitar och sidoledningar. Vad gäller vattenledningar
na kan man förmoda att en tidsskillnad finns mellan de järn
rör som låg i öst-västlig riktning i ruta C och de rester 
av en träledning som låg i ruta A invid norra stenväggen 
och som torde vara den äldsta av de funna ledningarna. 

Fynden bestod till största delen av järndelar såsom band, 
smiden, spikar av grövre slag, bultar och muttrar m m  som 
hört till alla maskiner och ställningar i smedjan. övriga 
fynd var kättinglås, luckor, rördelar, ringar, spetsar och 
kilar, alltsammans av järn. De verktyg som påträffades låg 
främst vid härdarna och vid städen. 6 mejslar, 1 tång, 
1 nyckel, 1 huggjärn och ett järn märkt T. En dammbordshake 
låg intill det tredelade träfundamentet i ruta E samt ett 
meterlångt järnband med 20 hål. Dessa två föremål hör till 
reglaget för ett vattenhjul. Ett underlagsbleck till en ham
marstol hittades invid ett av hammarfästena. 
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9. 

Axlar, hjuldelar i Jarn och lagerdelar låg intill blås
maskinen där man också kunde förvänta sådana fynd.(se fig.s46). 

Att så få verktyg hittades beror på att de flesta tillvara
togs när smedjan revs. Dessa förvarades enligt uppgift i 
den mekaniska verkstaden men kastades senare bort. 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Stångjärnshammarsmedjan låg på östra sidan om Rickleån ned
ströms järnvägsbron. Området hade sedan smedjan revs använts 
som soptipp under ett flertal år och var före rensning be
vuxen med ett tiotal träd samt busksly. När sly och träd var 
bortrensade syntes ca 3 meter av norra stenväggen, och hela 
den västra väggens stenmur. Vattenrännan där vattenhjulen i 
hjulhuset suttit var helt synlig men sten från både västra 
och östra stenmurarna hade rasat ner. Stenmurningen var dess
utom förstörd på båda sidor om vattenrännan i den norra de
len p g a  att ledarmen grävts om för att leda vattnet utan
för rännan. Ledarmen var före rensning bevuxen med sly. På 
dess södra del mitt emot smedjans södra vägg var ett högre 
parti och ledarmen syntes här vara bäst bevarad. Smedjan 
täcktes helt av sopfyllningen förutom ett område ca 5 m 
brett längs den västra sidan vid vattenrännan. Här syntes 
ovan mark 16 järnfästen, ett städ samt delar av tegelgolv 
med en 70 cm djup, rektangulär fördjupning byggd av huggen 
sten. 

ANLÄGGNINGSBESKRIVNINGAR OCH FÄLTIAKTTAGELSER (se fig.s.10) 

Efter rensning av hela ytan ner till golvnivå kunde konsta
teras att många av smedjans anläggningar fortfarande fanns 
kvar, om än ej intakta. Hela norra stenväggen, 2,40 meter 
hög, var helt intakt. Den östra väggens stenfot, 0,5 m hög 
var i södra och norra delen rak och regelbunden men mitt
partiet svänger in 1,5 m och har dessutom ett 10 m långt 
brott, troligen härrörande från en utbyggnad (ev. gnist
huset). Den södra kortväggen saknade stenfot och var därför 
inte synlig, först efter ytterligare nedgrävning framkom en 
färgskillnad som visade var väggen suttit. Blåsmaskinshuset 
i smedjans södra del hade förutom tegelgolvens begränsning 
inga spår av väggar. 

De framrensade anläggningarna i smedjan var fyra härdar, 
vilka låg längs den östra väggen, 4 städfundament varav två 
med bevarad städstock, 1 rektangulärt timmerfundament, 4 ham
marplatser med endast hammarställningens järnfästen kvar. 
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Hammarplatserna satt invid den västra väggen i direkt an
slutning till vattenrännan varifrån hamrarna drevs. 

Rester av tegelgolv fanns i smedjans mellersta parti. 

HÄRD 1 (se fig s. 12 o 14) 

Härden låg i ruta A3 och mot den östra väggens stenfot. 
Den var 2,6 x 1,4 m stor (N-ö). Liksom är fallet med de 
övriga härdarna var endast bottendelen kvar. Det översta 
lagret består av delvis huggna stenar på yttersidorna samt 
tegel, både rött och gult, i härdens mittparti. Under detta 
lager �anns ytterligare ett stenlager och man kan förmoda 
att ännu ett lager låg därunder (se härd 4). Totalt under
söktes delar av härden ner till 55 cm under stenarnas ovan
sida. Ungefär 1,5 m från väggen på härdens norra sida fram
kom på 50 cm djup en träränna som gick in under härden. 
Ovanför rännan i härden hade tegelstenen rasat ner. 

Norr om härden i smedjans NÖ hörn låg en slagg- och kolhög, 
troligen härrörande från rensningar av härden. En järnplatta 
låg intill högen. 

På härdens södra sida, direkt utanför stenarna låg tegel di
rekt på sand. 

Ett trätråg, 1,2 x 1 ,2 m stor och 0,2 m djup låg nedgrävd i 
golvet på härdens södra sida. Lådan hade stolpar i hörnen 
och sidor och botten av bräder/plank, 15 cm breda. Under 
golvet på lådan fanns ytterligare två brädlager. Lådan var 
helt fylld med små kolbitar/kolstybb. Två järnplattor låg 
intill lådan, på västra och norra sidan, under dessa fanns 
tegel. 

HÄRD 2 (se fig s. 13 o 14) 

Härden låg något vinklad mot norr ut från de stenblock som 
utgjorde östra väggen i ruta B3. Den var 2,2 m lång och 1,4-
2,8 m bred. Den bredaste delen innefattar järnplattor, 8 st 
som låg oordnat på båda sidor om härdens västra del. Här
dens översta lager bestod av tegelsten, i västra delen gult, 
eldfast Höganästegel och i östra delen rött tegel som till 
största delen vittrat sönder. 

1 1 . 

1 ,4 m från den östra väggen mot väster fanns ett korsformigt 
kylkar med avlopp i mitten. Det gula teglet låg runt om denna. 
Teglet och kylkaret vilade på järnplattor som i sin tur vila
de på stenblock. Under kylkaret gick en luftkanal som fort-
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Härd 1. A943 :3 

Trätråg söder om härd 1. 

A 943:7 

Härd 2. A 935:2 
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satte mot söder och ända fram till under härd 3. Kanalen 
var byggd av eldfast tegel och har varit avlopp för kyl
vatten. Kanalen låg ca 2 0  cm under golvnivå och kanalut
rymmet var ca 15 x 10 cm. På härdens norra sida fanns som 
tidigare nämnts ett antal järnplattor. Bland dessa och un
der en rektangulär järnplatta, 1 ,2 x 0,3 m och med runda hål 
längs båda långsidorna och en kortsida, låg ett järnrör, 
1 ,7 m långt och något böjt. Röret hade en diameter på 5 cm 
och hade vid något tillfälle lagats och var lindat med säck
väv och ståltråd på en 0,5 m lång yta. 

Kylkaret hör till härdtypen Lancashirehärdar. Den är 0,9 x 
0,4 m stor och med 2 cm tjocka och 7 cm höga kanter. Karet 
hör till härdens bottendel och i detta låg kylvatten. 
Lancashirehärdarna har vanligtvis inte haft något större 
fundament under vattenkarets nivå varför de stenlager vi 
fann under härdarna hört till äldre härdar av andra typer, 
franchecomte eller tyskhärdar. 

Kol och slagg låg utanför härden, främst på norra, nord
östra och västra sidan. 

HÄRD 3 (se fig s. 16 o 17) 

Denna härd låg något vinklad mot söder i ruta C3,mot den 
del av östra väggen som svänger ut 1 ,5 m. Den var ca 2,8 x 
2,0 m stor (ö-V) och uppbyggnaden var i stort sett densamma 

som för härd 2, men något sämre bevarad i den östra delen. 
Grundstensblocken syntes i den norra delen och på dessa 
fanns vittrat gult och rött tegel endast bevarat i härdens 
mitt. 

Ett kylkar fanns även i denna härd. Under denna låg tre 
kilar för att hålla den i plant läge ovanpå tegelstenen. 
Ytterligare en järnplatta, formad så att den passade runt 
halva kylkaret låg på plats runt den östra sidan av karet. 
Järnplattan passande till den västra halvan låg slängd utan
för härden. 

Den luftkanal i tegel (se ovan, härd 2) som började i härd 2 
fortsatte in under en järnplatta på härd 3:s norra sida. 
Direkt söder om denna, anslutande till kanalen, var en hålig
het 15 x 10 cm djup som sedan fortsatte in under härdens 
vattenkar. 

På härdens södra sida hittades ett Jarnrör, 1,48 cm långt 
och 5,5 cm i diameter liknande det som fanns vid härd 2. 

1 5. 
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Härd 3 från VNV. A 935:10 



HÄRD 4 ( se fig. s 19 o 20) 

Denna härd var den bäst bevarade av de fyra, och undersöktes 
därför helt samt plockades isär för eventuell rekonstruktion. 

Härden låg mot den östra väggens stenfot i skärningen mellan 
rutorna E3,4 och F3 och 4. Den var 2,6 m lång och 1,3 m bred 
(vid luftkanalen 2,1 m bred) och totalt 1 m djup. Trolig 
golvnivå låg ca 25 cm lägre än härdens övre bevarade del. 

Härden beskrivs här från botten och uppåt. 

Härdens understa lager/del består av tre stockar lagda i Ö-V. 
På dessa ligger huggna och mindre huggna stenar. I en ränna 
mellan stenarna låg en vattenledning av genomborrade stockar. 
Ledningen slutade i södra sidan av härden och var där igen
satt med en träplugg. Mot norr fortsatte ledningen och var 
ihopskarvade med ledningar som anslöt till de övriga härdar
na. Ledningen var till för att kyla härden. Från ledningen, 
i härdens norra del gick ett järnrör uppåt och har troligen 
anslutits till vattenkylningen. 

Ovanpå de 18 cm breda två stora stenblocken i härdens västra 
del gick en luft- eller vattenkanal(lager B) som bildades av 
tegelstenar samt ett stenblock på dess västra sida och ste
nar delvis huggna på den östra. Kanalen gick i N-V riktning, 
utanför härden och fortsatte sedan uppåt i gångar byggda av 
tegelsten (eldfast Höganäs) (se profil 2). över vattenled
ningen låg huggna stenar. Dessutom låg i den norra sidan en 
järnplatta direkt söder om det uppåtgående järnröret. Längst 
i öster bestod fundamentet av huggen s ten. 

1 8 . 

Härdens översta lager bestod av tre stora stenblock, huggna, 
tegelmurning samt ett kylkar. Längst mot öster var två av 
stenblocken och dessa sammanhölls av två kraftiga järnband. 
Längst i väster, härdens öppning, var ett stenblock och mellan 
detta och de två i öster var murat under och runt vattenkaret 
som låg direkt ovanpå den tidigare beskrivna luftkanalen. 
Luftkanalens öppningar på vardera sidan syntes här tydligt. 

STÄD 1 (se fig. s 21 o 22) 

Städet låg i ruta A2 och B2 i den del som skadats, troligen 
vid omgrävningen av ledarmen. Resterna av städet påträffades 
ca 40 cm under den beräknade golvnivån. 

Endast fundamentet var bevarat. Norr om och saromanbyggt 
med detta fanns rester efter ett rektangulärt fundament. 



H);Ro 4 

li1911r C 

3736 

38,00-

37,16-

38,00-

37,00-

HA°RO 4 
profil 1 

plå_lskoning 

lager B 

, .... -----

-1V 

} 
r

�rA 

�8 

HJ;RO 4 
profil 2 

��-,��;c3;;s1}�}E;�)tp;II,� 
I 1 / .J./( 

f, . ]1'1/�'IJl/.1• I 
/ •· � V" t '/,/ I I 

,I l/..!,;· l;1e,1, /'.,'

{,

', _Il/ 

L 1.: , /.' ': t l/t,1trf'1iµ_' ]('/f i#·, . ; 1/ 

., zr,::- ,l(I,, .,,d:.,_ -

la�C 

-s

tag�r A 

, 37,65 37,95 

37.72 

0 1m 

� 



.! 0 • 

Härd 4 helt framtagen. A 946:8 

Härd 4, vattenlednings rör vid norra sidan. A 948:8 

Härd 4, mittdelens tegelmurning helt borttagen. A 949:7 
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Städ 1 med tillhörand e rektangulärt 

fundament. från N. A 937:4 

Städ 1, städ stockens fundament, 
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Städets botten låg närmare två meter under den beräknade 
golvnivån (37.85 m ö  h) i denna del av smedjan. På detta 
djup låg ett golv av tjocka bräder på vilket var byggt en 
timmerram med knutade hörn. Innanför ramen var en inner
vägg av uppåtstående, ca 8 cm tjocka bräder. Innanför denna 
låg så städets stötbotten bestående av 13 varv rundtirnmer
lager av 8 cm tjocklek, lagda vartannat varv i N-S och vart
annat i ö-V. Ovanpå dessa låg dessutom två varv brädgolv, 
vardera 8 cm tjocka. På detta fundament hade sedan städ
stocken stått. Av denna fanns endast en järnring kvar. 
Korta timmerstockar var lagda runt järnringen för att hålla 
denna i läge samt mindre plank inuti järnringen för städets 
läge i våg. Järnringen låg på fundamentets norra sida. 

Sammanbyggt med detta städfundarnent fanns ett rektangulärt 
fundament bestående av en timmerram innanför vilken låg en 
stötbotten med fem (ev. flera) varv korslagda lager av 8 cm 
rundvirke. Detta fundament undersöktes endast ytligt. En 
sondering med spett på fundamentets utsida visade att funda
mentets botten låg på 36.54 m ö  h, vilket innebär att den 
totala höjden var 1.23 m. 

STÄD 2 (se fig. s 24 o 25) 

Detta städ i ruta B2 var av annan typ än de övriga i smedjan. 
Städets fundament ligger ca 1.5 rn under den beräknade golv
nivån (samma som för städ 1) och hade i botten ett ca 4 x 3 
meter stort golv av tjocka bräder (den exakta storleken ej 
undersökt). På detta golv var byggt en timrad ram för städ
stocken. Städstocken var huggen i ett stycke till fyrkantig 
form med 0.9 m sida och 1.15 m hög. 

Innanför timmerramen fanns en vägg stående tjocka bräder och 
fyrkantsstockar 15-10 cm tjocka, fastspikade på insidan med 

23. 

27 cm lång spik. De tjockaste bräderna satt på den västra si
dan. I detta rum hade sedan städstocken sänkts ned på en stöt
botten 0.6 m tjock bestående av 6 varv rundvirkeslager och 
3 varv brädgolv. Kilar, för att städet skulle sitta stumt, 
fanns företrädesvis på den södra och den västra sidan. Dess
utom fanns hårt sammanpressad lera mellan städstocken och 
väggen. 

Städstocken hade kraftiga järnband på alla fyra sidor som gick 
ca 10 cm från stockens undersida och 95 cm på utsidan där den 
slutade i en kraftig ring. Bandet var fastspikat i städstocken. 
Städstockens årsringar var ca 200 st. 

Den timrade ramen hade knuttimrade hörn och hade på norra, 
östra och södra sidan om städstocken utvidgningar så att 
"fack" bildats utanför (se fig.). I dessa fanns hårt packad 
slagg. Utvidgningarna torde ha som funktion att undvika sätt
ningar av de påfrestningar de tunga hammarslagen utgör. 

Timmerramens stockar hade en dimension av 20 x 15 cm storlek. 
Städstocken var kraftigt avskavd i dess övre del ovanför 
ramen. 
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Städ 2 från SV. A 945 :7 

Städ 2, städstocken lyftes 
bort av traktor. A 952:7 

Städ 2, inne rramens NV :a 
hörn. A 943 :1 

Städ 2, städstocken framtagen 
för att lyftas bort. A951 :7 

Städ 2, fundamentets innerram 
helt framtagen ner till botten -
lagrets trägolv. A 949:3 

Städ 2, detalj av ytterramens 
knuttimring, SÖ:a hörnet, 
A 940:9 
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STÄD 3 

Städfundamentet låg i ruta C2 och hade samma utseende och 
storlek som städ 1 och 4 varför man kan sluta sig till att 
det varit av samma typ. Inga rester efter städstocken på
träffades och endast ett par av stötbottnens översta lager 
undersöktes. Inga ytterligare undersökningar gjordes vid 
detta städ. 

STÄD 4 (se fig. s.27i 

Städet var synligt före rensningen och var också det bäst be
varade av de fyra. Botten av städfundamentet kunde inte under
sökas då platsen vattenfylldes under grävningen men en sonde
ring med spett visade att det understa trägolvet, varpå funda
mentet byggts, låg drygt 2 m under golvnivån (35.59), här be
räknad från de intilliggande tegelgolven (37.72 m ö  h). 

Fundamentets timmerram var 2.44 (Ö-V) x 2.34 och med 20 cm 
långa knutändar. På dess norra sida var en utvidgning syftan
de till att ge städfundamentet god stabilitet. Det fack som 
bildades innehöll jord och sten. 

Innanför den timrade ramen fanns en vägg av stående tjocka 
bräder innanför vilket städets stötbotten låg. Denna undersök
tes ej mer än ett par golvvarv ner då den i de övre delarna 
var identisk med städ och fundament i ruta A2. 

Hela städstocken var bevarad och på denna låg en järnsockel 
110 x 90 cm med höga kanter vari man lagt själva städet. 

Städstocken hölls samman av 10 cm breda/höga järnringar. 
Järnringarna tillsammans var 1.12 m höga och städet totalt 
1.30 m då den övre delen bestod av enbart trä. Troligtvis har 
flera järnringar funnits ovanför, brandförsäkringshandlingar 
från 1818 talar om städstockar med 36 järnringar. 

Städstocken stod på fundamentets/kistans norra sida och hölls 
på plats av 6 korta timmerstockar (fyrkantiga) som låg pla
cerade runt om. 

REKTANGULÄRT, TREDELAT TRÄFUNDAMENT (se fig. s.28 o 29) 

I ruta E1 och E2 intill vattenrännan fanns ett större rektan
gulärt träfundament 5.4 m långt N-S och 3 m brett. Det var 
helt igenom byggt av timmer och var helt kompakt. Fundamen-
tet var uppdelat i tre sektioner och tredelningen utgjordes 
av järnband. Mittpartiet var något lägre och innehöll ett 

26. 

tunt lager slagg som format fördjupningen, 1 .5 x 1.2 meters 
fyrkant med rundade hörn och ca 15 cm djupare än sidopartierna. 



Städ 4 framrensat. A 932:1 

Städ 4, städs to eken 

A 950:4 

Städ 4, ji:� rnsockeln ovanpc1 städ
stocken lyfts bort. A 949:11 

Städ 4, städ stocken lyfts upp 

med traktor. A 950:9 

Städ 4, städstockens undersida 

A950:12 
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Tredelat träfundament samt mindre 

järnfästen i stenkista. A 946:2 

T red el at träfundament från 0 

A 946:11 

Tredelat träfundament, östra sidan 

framgrävd till botten. A 953 :10 
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Den södra delen hade två "pallar" av stående stockbitar (10 st). 
"Pallarna" var 1 x 0.45 m stora och var inramade av järnplat
tor. Den norra delen hade en sådan "pall" belägen på östra 
halvan. 

Fundamentet var uppbyggt enligt följande: översta lagret be-
stod av längstgående stockar, den yttersta på var långsida 
var hel och de inre stockarna avdelade enligt tredelningen. 
Nästa stocklager hade till största delen tvärgående stockar 
och nästkommande lager hade längsgående stockar. Därunder 
kommande lager undersöktes ej. Utanför dessa lager var en ram 
av uppåtstående bräder 20 x 6 cm tjocka, runt hela fundamentet, 
och utanför denna fanns en timmerram med knutade hörn (se sid.28). 

Fundamentet var 1.25 m djupt (el hög) och i botten fanns ett 
golv av grova bräder som gick 60 cm utanför timmerramen på 
den östra sidan och förmodligen likadant på den västra sidan. 
Under detta golv kunde inte undersökas då provgropen vatten
fylldes men troligen var golvet botten på konstruktionen. 
Ovanpå timmergolvet låg stora stenar. Timmerfundamentets funk
tion är inte helt säker men en tolkning är att "pallarna" på 
den södra sidan är mindre städ som hör samman med de mindre 
hammarställningsfästen som satt i en stenkista på södra sidan 
om fundamentet. 

HAM11ARPLATSER 

Tre hammarplatser för större hamrar samt två mindre hammar
fästen påträffades i smedjan. Av själva hammarställningarna 
fanns endast kvar de långa järnfästen, ca 2 m långa, som med 
öglor öppna i N-S hållit hammarstolarna vid vilka hammar"skaf
ten" suttit. Till varje hammare hör fyra järnfästen som var 
förankrade i stenkistor eller stockfundament. De tre större 
hamrarna satt framför städ 2, 3 och 4. 

HAMMARFÄSTE TILL STÄD 2 

Stora delar av den stenkista som förankrat fästena var bort
tagen då området förstörts vid en tidigare omgrävning av led
armen. Järnfästena och enstaka stenar fanns kvar samt på sten
kistans norra sida ett brädlager av ca 15 cm breda och 8 cm 
tjocka bräder i N-S riktning som gick in under stenkistan. 
Dessa låg 1 .35 m under järnfästenas översta punkt. Platsen 
var i övrigt fylld med sopor och inga ytterligare undersök
ningar gjordes. 



HAMMARFÄSTE TILL STÄD 3 (se fig. s. 32 o 33) 

Hela stenkistan var här i det närmaste intakt. Den låg 0.6 ro 
in från vattenrännans stenmur och var 4 x 3 m stor (Ö-V). 
På dess södra sida låg sten oordnat utanför den egentliga 
stenkistan. Järnband gick igenom kistan i båda riktningar 
för att hålla stenen på plats. Järnstänger och järnband fanns 
i stenmurens västra kant mot vattenrännan. En lagersten för 
hjulaxeln till vattenhjulet låg ibland kistans övriga ste
nar. 

Stenkistan och fästena undersöktes ej vidare. 

HAMMARFÄSTE TILL STÄD 4 (se fig. s.32,34 o 35) 

Dessa fästen hade ingen stenkista som förankrat järnfästena. 
Inte heller fanns sten i närheten som kunnat härröra från 
någon sådan. Järnfästena var här istället förankrade i och 
under flera lager tjocka fyrkantiga timmerstockar lagda 
vartannat varv i N-S och vartannat i ö-V (se fig. s.34). 

Järnfästet var 2.4 m långt och var längst ner förankrat i 
den understa stocken samt låst med en järnten genom en ögla 
lik den i övre änden av fästet (se bild s.35). 

På båda sidor om det timrade fundamentet fanns stenkistor . 
Den norra innehållande två mindre hammarställningsfästen. 

De två mindre hammarställningsfästena satt båda i en och 
samma stenkista i ruta F1 och F2. Stenkistan var 4 x 3 m 
stor och hade en ca 20 cm bred ränna som gick runt den 
västra hammarfästesplatsen (se fig. s.32). Dessa fästen 
hade öglor öppna i ö-V riktning. Fästena satt mitt emot de 
två "pallar" eller "kabbar" som fanns på det rektangulära 
tinunerfundamentet varför man kan förmoda de varit städ till 
dessa mindre hamrar. 

3 1 • 

VATTENLEDNINGAR OCH ANDRA LEDNINGAR I S MEDJAN. (se fig.s.37-39 o 6) 

Under golvnivå påträffades olika ledningar och rör, de flesta 
var av ihåliga trästockar med järnband runt om.Dessa träled
ningar låg i N-S riktning, framför och inunder härdarna, för 
att tillföra kylvatten till dessa. 

Längs hela östväggen gick en träledning. Denna var 20-25 cm 
tjock och med ett 8 cm stort ledningshål. Ledningen hade i 
skarvarna 5 cm breda järnband runt om och även mellan skarvar
na fanns järnband. Vid skarvarna fanns dessutom järnkrampor 
för att hålla ihop stockarna. 
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Stenkista med hammarfästen till städ 3. 
I bakgrunden B:ruksforsens kraftstation från 0. 
A 945:2 

Järnband för att stadga stenkistan i 
ruta C/D, kistans norra sida. A 945 :4

Järnband för att stadga stenkistan i ruta 

C/D, kistans södra sida. A 945:3
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Hammarfästen till städ 4, ett 

iärnfäste borttaget. A 953 :12 

Järnfäste till hammarställning 

till städ 4, fästets undersida. 

A 954:8 
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Ledningen låg från norr räknat framför de tre första härdarna 
och slutade direkt norr om det rektangulära tegelgolvet. 
Därifrån gick ytterligare en ledning mot öst, ihopkopplat 
med den första. Från denna gick sedan, via en sidokoppling, 
fortsättningen på den N-S ledningen. Via en överliggande 
skarv (se sidan 38) i ruta D3 gick ledningen genom 
härd 4 och' slutade direkt söder om denna. Ledningen var här 
igensatt med en träplugg. 

Dessa ledningar var som tidigare nämnts till för att till
föra kylvatten till härdarna. Kylning behövdes dels i härdens 
undre del och dels för kylning av munstycket (forma) vid blä
sterluftintagets munstycke (tättan) . Ett järnrör för kylning 
av tättan fanns på härdens (nr 4) norra sida. Detta gick från 
träledningen och rakt uppåt. Röret var 5 cm i diameter och ca 
20 cm långt och i övre änden böjt in mot härden. Liknande rör 
påträffades vid andra härdar men dessa var inte sammankoppla
de med träledningen. 

Träledningen var till stora delar mycket välbevarad. 

Från den nordligaste härden (härd 1) och längs den norra 
väggen gick en träledning som troligen mynnat i vattenrännan 
men den var så förstörd längst i väst att mynningen inte 
fanns kvar. Denna syntes bestå av en halv, urholkad stock, 
d v s. utan överdel, men kan också ha varit rester av en tidi
gare stockledning som inte varit i bruk under senare perio
der. Den hade på flera ställen omändrats och lagts i andra 
riktningar med rester av den gamla sträckningen fortfarande 
kvar. 

I ruta C1-3 låg en grov vattenledning i ö-V riktning. Den 
började vid träledningen och mynnade ut i vattenrännan. 
Ovanpå denna och med samma str,äckning låg ett smalt järnrör 
som tidigare haft trästock med järnband runt järnröret. 

Den grövre vattenledningen fun,gerade som avrinningsrör, hade 
en lutning på 1 cm per meter mot väster och rann ut i vatten
rännan. På röret fanns en rensningslucka. 

Den smalare vattenledningen bör ha fungerat som vattentill
förselledning då den hade en lutning i motsatt riktning, mot 
öst in till smedjan. De tre första metrarna invid vatten
rännan hade en lutning på 10 cm per meter mot öst för att se
dan plana ut och li?ga nästan plant.

Röret hade en större spricka ca 1 m in från inloppet vid vat
tenrännan. Sprickan hade lagats genom att lindas, och över 
detta en gjutning av lera som 9jorts på en plåtbit på rörets 
undersida (se sid.37). Sprickan hade åstadkommits av fruset 
vatten. 
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Vattenledning av Jarn, avlopps
rör, C. Från 0. A 952:9 

Rensning slucka i vattenledning 
av järn, ruta C . A 952:10 

Norra timmerra1nen till det 
rektangulära fundamendet till

hörande städ 1 , samt vattenledning 

norr om denna. A 934:11 

Lagning av det smala inlopps -

röret c a 1 m in från vatten

rännan mot 0, ruta C. A 945:9 

Lagningen borttagen, sprickan 

p å  röret synlig. A 945:10 
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Vattenledningsskarv i ruta D3 

A 951:10 

Vattenlednings skarv framför 

härd 2. A 936:1 
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Ett kortare järnrör, 3 m långt och ca 10 cm i diameter gick 
från ruta E2 och snett mot öst till ruta E3. Röret låg i

östra delen 47 cm under golvytan {tegelgolv) och i västra 
delen 62 cm under, I rörets västra ände gick en anslutning, 
ett 4 cm diam rör som var iskruvat med gängor in i det för
sta röret. Detta anslutningsrör var ca 1 m långt och låg 
snett upp mot NÖ, där det i slutet var igensatt med en trä
plugg. Den andra änden av huvudröret hade en anslutning uppåt 
och har här troligen varit ihopkopplat med ytterligare järn
rör som inte fanns kvar. Rören hade till synes ingen för
bindelse med de tidigare beskrivna rörledningarna. 

TEGELGOLV OCH LIKNANDE ANLÄGGNINGAR {se fig. s.41 o 42) 

Golvytor med tegel fanns endast i den södra delen, från 
rutorna D till rutaH. Golven var oftast av slaggtegel men 
ibland med inslag av gult eller rött tegel. 

I rutorna D3 och EJ låg ett rektangulärt tegelgolv 6.5 m 
(N-S) x 1.6 m stort. Golvet var helt plant och var lagt av 

slaggtegel och gult tegel. I mittpartiet var golvet sönder
trasat. Inget övrigt fanns på golvytan. 

Väst om detta låg ett runt tegelgolv, ca 4 m i diameter. 
Golvet var bäst bevarat och den runda formen tydligast i 
den sydöstra delen. Rakt över golvet och i öst-västlig rikt
ning gick en ränna, 40 cm bred och 30 cm djup. Vid rännans 
slut och utanför tegelgolvet på västra sidan fanns en fyll
ning av slagg och rund sten 5-10 cm stora. Den nordvästra 
delen av golvet var delvis lägre och hade en fördjupning i 
vilken en mindre ränna fanns {se sid. 41). Denna mindre 
ränna var fylld med kol och mynnade ut i den större rännan 
och var även här fylld med kol. över den murade fördjupningen 
vid den mindre rännans början låg en järnplatta med årtalet 
1844 ingjutet. I denna del av golvet låg även en järnplatta 
med ett runt hål med kant. Plattan låg så att den utgjorde 
begränsning av golvet i denna del och ca 5 cm över den övriga 
golvnivån. Från denna platta och mot sydost låg löst på gol
vet en järnränna, 3 m lång, 30 cm bred och 3-5 cm djup. 
I järnrännan var fastrostad slagg. Rännan torde varit till 
för avrinning av slagg. Det runda tegelgolvets funktion har 
inte närmare klarlagts men en tolkning kan vara att den var 
rester efter tidigare härdar. 

I ruta G närmast vattenrännan fanns rester efter ett tegel
golv på en yta 4 x 4 m stor. Endast de östra delarna och ett 
1 m brett område svagt avrundat i nordöstra delen var be
varade. I mittersta delen var bortgrävt och förstört. 
En lagersten låg i sydöstra delen av urgrävningen. Storleken 
på golvet och placeringen tyder på att här kan ha stått en 
blåsmaskin under tidigare perioder av smedjans användning. 
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Rektangulärt samt runt tegelgolv, från OSO 

A 944:3 

Järnplatta med årtal 1844, vid 

det runda tegelgolvet. A 951 :12 
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43. 

Direkt söder om detta område fanns ytterligare ett tegellagt 
område. Detta är mycket bättre bibehållet och var sannolikt ett 

av fundamenten till blåsmaskinen. Golvet var 5 x 4 m (N-S) 
stort och närmast vattenrännan fanns en av sten och tegel 
byggd försänkning 3 x 0,6 m (N-S) där blåsmaskinens kugghjul 
roterat. Kugghjulshuset var 55 cm djupt och i öst byggd av 
tegel med järnförstärkning och i väst av huggna stenar som 
också utgjorde mur mot vattenrännan (s. 45 o 46) .Resten av 
ytan består av tegelgolv av rött tegel förutom den norra be
gränsningen som utgjordes av en låg mur av jord och dm stora 
rundstenar. På tegelgolvet låg en stor axel tillhörande blås
maskinen. 

Under samtliga tegelgolv låg större sten som förstärkning. 

VATTENRÄNNA LEDARM hjulhuset (se sid. 4'4-46) 

Smedjans vattenränna tillhörande hjulhuset, där vattenhjulen 
som drev hamrarna och blåsmaskinen suttit, var relativt väl 
bevarade. 

Sten från murarna på båda sidor om rännan hade rasat ner, 
främst från ledarmen. Efter rensning av rännan,efter att först 
ha torrlagt den med en damm längst i norr,framkom ett trägolv. 
Rännan var 3,5 m bred och hela bredden var brädlagd med 
18 x 5 cm plank. Rännan var brädlagd 25 m ner till och med 
blåsmaskinens vevhus. Rännans lutning var ca 1 ,5 cm pr meter. 
Invid stenmuren på båda sidor satt en kraftigare bjälke längs 
hela rännan. 

Under rännans brädgolv fanns tvärgående stockar 20 cm tjocka 
och 3,5 m långa. Även under ledarmen fanns tvärgående stockar. 

Ledarmen undersöktes inte mer än på ytan. Stenmurningar 
observerades,samt mitt emot blåsmaskinshuset ,rester efter trä 
och järn,tillhörig någon byggnation. En lagersten påträffades 
bland ledarmens sten i dess mittersta del. 
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Vattenrännan före rensning 
från S. A 931 :5 

Smedjan innan sopfyllningen 
tagits bort. A 930:2 

Rensning av vattenrännan 
från NO. A 931 :9 

Vattenrännan ren!':as 
A 939:3 

Över sikt, vatten rännan 
i förgrunden. A 933:2 

Vattenrännans trägolv, 
detalj. A 939 :11 

Vattenrännan blåses ren 
med tryckluft. A 939 :1 

Ledarmen och vattenrännan 
från N. A 953:7 
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Översikt över smedjan med vattenränna och 
ledarm, från S . A 942:3 

Järnaxel, trolig en tillhö rann e 
hlå smaskinen, ruta H intill 
kugghjulshus. A 951 :1 

Blåsmaskinens kugghjulshus, 
från NV. A 931: 12 
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51 . 

FYNDLISTA, sammanställd av Martin Lundgren, Bruksrnuseet. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Fynd 
nr 

2 

3 

1 0 

12 

13 

14 

15 

16 

Ruta 

F2 

B2 

A2,B2 

EF 3,4 

D2,E2 

EF 3,4 

F2 

F2 

H2 

CD3 

E3 

E3,F3 

C3 

B3 

B3 

E2 

Föremål 

Städstock 

_,,_ 

Järnring 

Järnkista 

Vatten el. 
slaggränna 

Platta 

Städ 4.Under-

Material 

Trädstock m. 
järnringar 
runtom 

Trädstock m. 
järnbeslag 

Järn 

Järn 

Järn 

Järn 

del t. städ Järn 

Förankrings-
järn för 
hammare Järn 

Axel Järn 

Rör Trä 

Ledning-rör Trä+järn 

Ledning-rör Trä 

Ledning-rör Järn 

Ledning-rör Järn 

Rördel 

Rördel 

Trä m. järn
ringar 

Järn 

Anmärkning 
L. B. Tj. 
cm cm cm 

Sista järn
ringen från 
städets tocken 

Härd som ligger 

90 90 11 0 

90 90 120 

90x90x8 10 

i ruta EF 3,4 90 40 11 

320 28 6 

Till härden 87 90 33 

Med en platta i 
botten 50x32 
Bygel av platt-

110 90 

järn 8x2 cm 240 

124 (/;15 

Sammankopplad 
2 rör, hål 8 cm 110 (/;23 

Ledn.som går fr. 
den nedmont.här-
den mot N. (/;22 
den S delen av 
2 delar 440 (/;13 

-"- den N.delen 
av 2 delar 210 (/;28 

På S.sidan av 

33 

härd 3 1 4 8 (/; 5 , 5 

På N.sidan av 
härd 2 1 7 2 (/; 3 , 5 

Rördel till 
röret i E2 

40 (/; 25 

85 </; 1 0 

65 </; 4 
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17 Stenblock Huggen sten Hugget J i 90 52 29 
härdens 0. del. 
N. i kant. H.
härdens S.del.

18 -
Il 

-
Il vilande över led-

ningen 67 42 22 

19 E,F 3,4 -

Il 
- -

Il B. i härden 61 31 31 

20 nedmont. - Il - -"- F.vid luftka-
nalens ö.sida 52 25 20 

av härd 
21 - Il - -" - E. vid luftkana-

4 lens V. vägg 54 20 20 

22 - -"- K. i härdens
ö.kant s. del 70 51 27 

Ll 
23 Stenblock - " 

- G. i härdens N. 
del.liggande 
över ledningen 54 50 34 

24 " 
- - Il - 120 70 23 

25 G2 -
" 
- -

Il Ena halvan till 
ett lager 52 38 28 

26 På led- -"- -
" Ena halvan till 

armen ett lager 50 30 22 
ruta D 

27 E2 Järn Vid träkonstr. 
F. 80 1 3 4 

28 Prov Slaggtegel 5 st 30 17 17 

29 Prov Eldfast-
tegel 27 st 30 15 7 

30 A1 Platta Järn Invid skilje-
väggen 70 30 2,5 

31 E3 Platta Järn 65 55 8 

32 C3 Platta Järn 2 st.härd 3 11 5 54 2,5 

G i] 
33 Platta Järn 140 93 2,5 

34 E3,F3 Plåt Järn 2 st.härd 4 45 28 

35 E4 Bygel Järn 2 st. härd 4 122 6 2, 5 

(f u 
36 D2 Plåt Järn Märkt 1844. 

IES-AID 11 0 84 2 
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20 st hål utm. 
37 E2 Järn ena kanten.Invid 

träkonstr.F 98 33 0, 7 

38 E2 Plåt Järn F 89 28 0,5 

39 D2 Nyckel. Järn Från S.ö.hörnet 
Verktyg. Järn av stenkista 64 7 1 , 2 

40 C1 Förankrings-
bult Järn Funnen i rännan 

(kanalen)nedan-
för järnkrampor 
i stenkistan 43 (/J 5 

41 C1 - Il - Il 
- Se 40 

42 C1 Underlags- Järn Intill stenkista 
bleck till i C1 vid inlopps-
hammarstol rörets slut 22 1 2 10 

� 0 
43 EF 3,4 j

- Il Från härd 4 74 2,5 1 

44 - Il - - Il - - Il - - - 70 15 1 

45 -
"- -" 

- -
11 44 4 1 

46 -
11 - Del av gång- - 11 - - 11 - 30 (/J 1 , 5 

järn i trä-
stock 

47 - - Rör Järn - 11 63 (/J 2 

48 -" - - - -"- -" - 20 (/J 3 

49 -" -"- - 69 QJ 2 

50 -"- _n_ -"- 54 3 1 

51 D2 Spik - 11 - 34 rii 1 , 5 

52 D2 Il- 43 rb 1 , 5 

53 D2 - 11 - 30 1 

54 D2 -" - 2 bitar 8 3 1 

55 EF 3,4 Bult -" - Hittats invid 
ugnen 23 (/J 2,0 

56 -"- Bult med 
mutter - - - - 15 (/J 

57 -" - ::) - 11 - - Il 37 (/) 1 

58 -"- -" - - Il 27 3 0,6 

59 Vingmutter - Il Från någonstans 8 15 (/)4 
inom Del E invid 
det rektangulära 
golvet 
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60 D2 Div.delar Järn 5 bitar 

61 E1 - - Slagg järn 

62 A2 

� Järn Vid stenen 
närm.rännan 1 1 0 5 1 

63 A2 n 
Järn I sopgropen 

vid ev.städ-
fäste 158 3 3 

64 Al Se 62 Järn Invid sten-
väggen 11 0 5 1 

65 H2 Lucka - Il - 40 41 1 

66 C3 C 

iJ 
-" 

60 2,5 1 

67 C2 Spik - Il - Invid järn-
fästen 60 2 

68 C2 " - -" - 46 2 2 

69 D2 6 delar -"- Vid grävn.av pro-
fil m. maskin 

70 H1 Låda med Fr.graven för 
detalj - Il h:j·ulet vid blås-

maskin 
71 H2 - - - Il -

72 C2 Förankrings-
järn -"- Invid järnfästen 54 5 1;

73 G2 Axel - 11 0 {tH 

74 C2 Vinkel järn - - Invid järnfästen 72 5x5 0,5 

75 F1 , 2 Kättinglås -" Från intill sten-
kista 

76 F1 , 2 -" -"- - Il -

77 E1 Spik 4 st. - Il - Från träfunda- 32 
ment 20 1 x1 

78 D2 5 delar - - Intill träkonstr. 

79 C3 2 delar - Il - I luftkanalen 
under härden 

80 C3 - Il 22 4 1 

81 C3 Spets -" 21 2 2 

82 C3 -"- 22 3 3 

83 C3 3 delar - - I luftkanalen 
under härden 



84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

C2 

C1+2 

C2 

D2 

C3 

H2 

H2 

H2 

F2 

D2 

H2 

H2 

H2 

H2 

H2 

D2 

C2 

H2 

A2 

C3 

H2 

D2 

C2 

C2 

EF 3,4 

4 delar 

Järnsmide 

Platt järn 

4 delar 

Platt järn 

Huggjärn 

--"-

Järn t. 
båtshake 

Låda med 
spik 

Plattj.spik 

Järn 

_11_ 

-"-

_ .. _ 

-"-

-"-

-"-

Järn 

5 detaljer Järn 

Axel 

Spets 

Plattjärn 

Del av hjul 

Mejsel 

Dörrhake ro.ro. 
3 detaljer 

Rör, lucka 

Lagerhalva 

Mejsel 

5 d.plåt 

Kil 

2 delar 

Rör m.m. 

-"-

-"-

-"-

-"-

Il 

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

_,,_ 

-"-

Järn,trä 

Vid stenkista 

Vid fästen i 
C1+2 

På stenkista i 
D2 

östra kanten av 

27 

31 

blåsmaskin 27 

Ev.från anlägg
ning H1 och H2 27 

ö.kanten av 
blåsmaskin 

Vid stenkista 
vid de 6 fäst
ena 

Vid profilgrävn. 
med maskin 

Ev.fr. anläggn. 

34 

inom H1 ,H2 37 

-"- 72 

4 

5 

6 

8 

2 

1 

2 

7 

4 

-"- 27 

7 

4 

5 

5 

4 

1 , 5 

-"- 30 2 

-"- 32 1 , 5 

Invid järnfästen 

14 15 3 

24 

18 

6 

4 

2 

1 

36 5,5 4 

Vid profilgrävn. 
med maskin 

Invid järnfästen 11 4 

-"-

144 (/J 3 
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109 H2 Del av rem- Järn Ev.inom anl. 
skiva inom H1 och H2 

11 0 C3 Spik - - 23 1 , 5 

111 H2 Del av rem- Ev. inom anl. 
skiva - Il - inom H1 och H2 

11 2 H2 Plåt - - Il - 58 12 

113 H2 - Il - -"- - Il 54 12 

11 4 H2 " Il 
-

Il - 58 12 

11 5 G2 1 låda 
16 delar - Il 

11 6 G2 66 delar i 
låda - "

117 F2 28 delar i 
låda - Il 

118 B2 32 delar i 
låda -"-

11 9 E2 47 delar i 
låda - Il 

120 H2 Spik i låda - Il - Ev.från anl. 
inom H1 och H2 

121 H2 31 delar i 
låda - Il - -

122 G2 27 -"-

123 H1 71 -"- Ev.från anl. 
inom H1 och H2 

124 F2 Smide av 
Vid stenkista 

plattjärn - Il -

ro.ränna vid de 
6 fästena 90 5 1 

125 F2 Spets - " - Il - 37 3,5 3,5 

126 F2 Hake - " - Fr.ränna i sten-
kista vid de 6 
fästena 52 1 1 

127 F2 -"- - Il - 33 4 2 

128 F2 Spets -

Il 
- - Il 23 4 1 

129 F2 Bult m.rnut-
Mellan fästen 

ter Il - -

städ 88 r/J 2 0 

130 F2 Plattjärn Fr.ränna i sten-
kista vid de 6 

fästena 63 4,5 1 
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1 31 F2 Spik 4 st. Fr.ränna i sten-
kista vid de 6 
fästena 41 2 2 

132 F2 Kättinglås -

133 F2 ögla plattj. Mellan fästen 
o.städ 24 6,5 

134 F2 Bult -
Il 
- 36 1 1 

135 F2 Vid stenkista 
vid de 6 fäst-
ena 45 6 2 

136 B2 Bult 51 2,5 2,5 

137 B2 Städ stock Prov 2.Skiffer? 
Murbruk? Slagg? 
fr.mellan stock 
och inre ram 

138 B2 - Prov 1.Skiffer 
yttre ram 

139 B2 Spik Järn 37 1 , 5 1 , 5 

140 B2 Smide Plattj. Vid fästena i

__f7_ 
B2 63 0,5 0,5 

14 1 B2 Järn 1 , 5 m S om stä-
det 33 2,5 2, 5 

142 B2 Låsring för 

Il! �;;g brusk till 
lyftningen 

.i,gLJ Nivå med övre 
'13 

delen av 
stocken 125 3 2,5 

143 B2 5 delar spik Järn 

144 B2 Plattjärn Sopgropen 56 6 0, 3 

145 B2 3 delar 

146 B2 Spik 5 st. 

147 B2 Spik,Bult 
6 st. 

14 8 B2 Spik 2 st. 47 2 
29 1 , 5 1 , 5 

14 9 B2 Spik I sopgrop 40 1 , 5 1 , 5 

150 F2 Spik,plattj. Intill trä-
konstruktion 



151 

152 

153 

154 

155 

156 

15 7 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

16 6 

167 

16 8 

169 

170 

F2 

F2 

F2 

F2 

F2 

H2 

C3 

C3 

E2 

B1 

D1 

E2 

E2 

E2 

E2 

E2 

E2 

E2 

E2 

E2 

4 delar 

Slagg 

Spik,bult 
m. m. 11 st

Spik 3 st. 

Hammare 

Fästjärn 

r 7 ,o 

Del av tång 

24 delar i 
låda 

12 delar i 
låda 

30 delar i 
låda 

Mejsel 

Plåt 

_n_ 

Det.av räls 

Smide,ring 

Plattj. 

Spets 

Järn 

Hake till trä
handtag 
Dammbordshake Järn 

[o] 
Järn 

Mellan fästen 
och städ 

_.,_ 

-"-

Fr.ränna i sten
kista vid de 6 
fästena 

Ev.fr.anl. inom 

42 4 

34 18 

H1 o H2 17 4 

Ev.för att fästa 
ihop ledningar 
som möts 

Fr.S. sidan om 
stenkista och i 
denna 

Inuti träkon
struktion 

Invid träkon
struktion 

2 

32 2 

36 4 

53 14 

42 19 

4 

5 

3 

2 

2 

Vid el.invid 
träkonstrukt. 22 7,5 3 

2 dm N.om trä
konstr.m.järnb. 37 13 

Invid trä
konstruktion 

Fr.intill tim
merkistan 

Hake för att 
låsa vatten
hjulet 

Fr.tredelat 
träfundament 

26 6 

20 2 

40 

27 19 

2 

3 
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171 E2 Bult Invid träkon-
struktion 42 </J 2,5 

172 E2 Smide -

Il - 40 3 1 

173 E2 Plattj. 38 7 

174 E3 Rör Järn Vid härden 24 </J 4 

175 E3 Ring -
Il - Il 

017 3 

176 E3 Plattj. - Il 
- Från härd 36 5 

177 E3 Märkjärn Vid härden 35 

[I) 
178 C.D.1 .2. Spik 3 st Fr.vedg.dir. 

ö.om stenkista 

179 E2 Plattj. Inuti träkon-
struktion 41 4 0,5 

180 E2 Hake Järn 62 2,5 2,5 

181 E2 Plattj. 27 5 2 

182 E2 Smide plattj. Invid träkon-
struktion 31 21 1 0 

183 B2 -

Il - -
Il 34 11 

184 E2 Plattj. - Il 36 7 

185 H2 Lock Ev.från anl. 
inom H1 0 H2 (/)37 

186 C3 Slagg 48 28 1 

187 A3 Krok Järn 1 5 7 (/)2 

188 A3 Ring -"- (/J 1 1 (/)2 

189 A3 Spik 2 st -"- Vid smälthärd 1 4 2 

190 A1 3 delar - Il Invid stenväggen 

1 91 A1 Plattj. - Il 15 6 1 , 5 

192 A2 -"- 1 8 5 1 , 5 

193 A3 Vinkel - Il 14x14 4 0, 5 

194 E,F 3,4 Del av ränna Plåt 3 mm Böjt järn D till 
luftkanal översta 
utlopp i härden i 
E.F.3.4. 21 1 4 8 

195 A3 Ringar 2 st Järn Ringar till led-
Kramper 2 st - Il ning 

Kramper som hållit 
ihop ledning 
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196 A2 Spik 2 st Järn Fr.botten-
konstr.i trä 42 (/; 2 

197 A2,B2 Vinkel - Il 

I Sopgropen 18x18 5

198 A2,B2 Krampa - Il Il 32 16 (/;2 

199 H1 Del av hjul - Il 

I graven för 
hjulet 31 5,5 3 

200 H1 Mejslar - Il Ev.fr.anl.inom 
H1 ,H2 

201 G2 Smide Vid de 4 fäste-
na mot F 44 28 2 

202 D3 Plattj. Vid tegelgolv 53 8 2 

203 D3 Spik -"- Invid tegelgolv 36 2 2 

204 D3 Mejsel -

Il 
- 1 9 8 3 

205 B3 - Il - Vid härd 22 5 2 

20 6 B1 Plattj. 42 1 0,3 

207 B1 Spik -

Il 
- 61 1 , 5 1 , 5 

208 C2 Rör - Il - Fr.provgrop med 
slagg och utlopp-
rör 17 <,i13 

209 E,F,3,4 Rör - Il - Rör funnet i den 
nedmonterade här-
den s. lufthålig-
het på utsidan 
av ugnen 26 025 

21 0 E,F,3,4 Kilar 5 st. -"- 5 kilar som sitter 
under fästen som 
fäster ihop sten-
blocken i ö.

härden 10 6 1 



FOTOLISTA negativ 

Film A 878 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Stå.ngjärnshamrnarsmedjans SV del, i bak
grunden är kraftverket och gjuteriet 

Vattenrännan och smedjan, sopfyllningen 
grävs bort 

Rensning vid blåsmaskinshuset 

Rensning av ha�marfästen vid städ 4 

Vattenrännans östra stenmur 

Rensning av hammarfästen vid städ 4 

Vattenrännan före rensning 

Film A 930 

1 , 2 

3,4 

5,6 

7,8 

9, 10 

Smedjan, innan sopfyllningen tagits bort 

Smedjans södra del, " 11 ,, 

Ledarmen, före rensning 

Vattenrännan, före rensning 

Översikt, smedjan före rensning 

11, 12 Översikt, 

Film A 931 

Il " Il 

1 , 2 

3,4 

5,6 

7,8 

9, 10 

1 1 

1 2 

tversikt 

Cversik t 

Vattenrännan, före rensning 

Ledarmen, före rensning 

Rensning av vattenrännan 

Murad fördjupning vid blåsrnaskinshuset, 
kugghjulshus 

Blå.smaskinens kugghjulshus 

Film A 932 

1-4 

5 
6 

7 

8-10

Städ 4 framrensat 

Arbetsbild, rensning med stora skopan 

Arbetsbild, ritarbete 

Arbetsbild, rensning med stora skopan 

Härd 3, renblåsning med tryckluft 

1 1,12 Arbetsbilder 

Film A 933 

1 

2 

3 

4 

5 

Arbetsbild, renblåsning vid östra väggen 

Översikt, vattenrännan i förgrunden 

Vattenrännan, före rensning 

Rensning vid norra väggen 

Vattenledningsutlopp i vattenrännan, 
ruta C 

fr SO 

fr SV

fr V 

fr VSV 

fr SV 

fr ONO 

fr N 

fr NO 

fr N 

fr N 

fr NV 

fr N 

fr NV 

fr rv

fr 'JV 

f:r· J 

fr S 

fr NO 

fr NO 

fr NV 

fr N 

fr 

fr N 

fr 0 

fr SV

fr SV 

fr SSV 

fr SV 

fr V 
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Film A 933, forts 

6 Översikt 

7 Östra sidan efter rensning med stora 
skopan 

8 Rensning vid norra stenväggen 

9 Härd 4 rensas i'.ram 

10 Östra väggens stenfot, södra delen 

11,12 Rensning vid Härd 1 och 2 

Film A 934 

1 

2 

3,4 

5,6 

7,8 

9, 10 

1 1 

1 2 

Härd 1 samt norra stenväggen 

Härd 1 samt norra stenväggen 

Härd 1 

Trälåda söder om härd 1 

Trälåda söder om härd 1 

Städ 1 rensas f'ram 

Norra timrnerran;1en till det rektangulära 
fundamentet til.lhörande städ 1, samt 
vattenränna/ledning norr om denna 

som bild 11 

Film A 935 

1, 2 Härd 2 

3,4 Härd 3 

5 Trärester och vattenledningar direkt 
söder om härd 3, under utgrävning 

6 Härd 2 

7 Korsformig järnplattd i härd 2 

8 Korsformig järn.platta i härd 2 

9 Härd 2 samt vattenledning 

10 Härd 3 

11, 12 Framrensning av· städ 1 

Film A 936 

1 

2,3 

Vattenledningsskarv framför härd 2 

Städ 1 med tillhörande rektangulärt 
fundament 

4,5 Städ 1, korta stockar som hållit städ-

fr ONO 

fr N 

fr 0 

fr O 

fr NO 

fr S 

fr S 

fr V

fr V

fr SV 

fr S 

fr S 

fr O 

fr s

fr O 

fr 0 

fr NO 

fr S 

fr 0 

fr N 

fr VSV 

fr VNV 

fr S 

fr SV

fr SSO 

stocken på plats fr O 

6 Rektangulärt fundament tillhörande städ 1 fr SSV 

7,8 Städ 1, korta stockar som hållit städ
stocken på plats fr VNV 

9,10 Rektangulärt fundament tillhörande städ 1 fr SV 

11 , 12 " " " " fr OSO 
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Film nr A 937 

1-4

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 2 

Städ 1 med til1hörande rektangulärt 
fundament fr N 

översikt över härdarna vid östra väggen fr N 

Översikt över smedjans norra del fr SO 

Översikt, hela smedjan fr SSO 
Il Il 

" " 

Härd 1 och 2 

" 

" 

Översikt, östra väggen 

Vattenrännan och ledarmen 

fr S 

fr N 

fr NV 

fr NV 

fr NO 

Film nr A 938 

1 , 2 

3 

4 

5 

6,7 

8 

9, 1 O 

1 1 

1 2 

Städ 4 med hammarfästen fr V 

Mindre hammarfästen i stenkista, ruta F fr VSV 

Vattenrännans stenmur samt tegelgolv, 
ruta G 

Ledarmen rensas 

Hammarfästen samt vattenledning av 
järn, ruta C 

Vattenrännan 

Städ 2 framrensat 

Skolklass på studiebesök 

Vattenledningar i trä samt trärester 
invid östra väggen, ruta C/D 

fr V 

fr N 

fr V 

fr N 

fr SSO 

fr N�v

Film nr A 939 

1 

2 

3 

4,5 

6 

7 

8 

9 

10, 11 

1 2 

Vattenrännan blåses ren med tryckluft fr :v

" Il " 

Vattenrännan rensas 

Översikt över smedjans södra del 

Rektangulärt tegelgolv 

Inloppet till vattenrännan stängs för 
då rännan rensas 

Vattenrännans östra stenmur 

Vattenrännans västra stenmur 

Vattenrännans trägolv, detalj 

Städ 2 

fr S 

fr S 

fr NO 

fr N 

fr SO 

fr N 

fr N 

fr 0 

Film nr A 940 

1 , 2 

3,4 

5,6 

7,8 

Städ 2 

Städ 2 

Städ 2 

Städ 2 

fr 0 

fr NO 

fr NV 

fr SV
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Film nr A 940, forts 

9 Städ 2, detalj av ytterramens knut-
timring, SO-hörnet fr SO 

10 Städ 2, deta1j av innerramen, NV-hörnet fr NV 

11 , 1 2 Städ 2 fr 0 

Film nr A 941 

1 , 2, 3 Detaljer av vattenrännans golv 

4,5 Vattenledning av järn, mynnar i vatten-
rännan, ruta C fr V 

6,7 Stockar i vattenrännans mur, tillhörande 
förankring av hammarfästen i ruta B fr sv

8 It ,, !I Il fr NV 

q Vattenrännan., norra delen fr sv

10, 11 Vattenrännan fr sv

1 2 Vattenrännan, detalj av golvet fr s

Film nr A 942 

1 -12 

Film nr A 

1 

2 

3 

4,5 
6,7 

8 

9, 10 

1 1 , 1? 

Film nr A 

1 ' ? 

3 

4,5 

6 

7,8 

9, 10 

11 , 1? 

T"'\. -

.1-�m nr A

1 , 2 

Cversikt öveT stångjärnshammarsmedjan fr S 
med vattenräirma och ledp.rrn 

943 
Städ 2, detalj av innerramens NY-hörn fr NV 

Städ 4, södra sidan med fundamentet 
synligt fr 0

Härd 1 fr 0 

Städ 1 fr O 

Städ 1 och "L fr 0 

Härd 2 fr 0

Härd 3, städ 2 och 3, översikt fr 0

(versikt, rut& r, ff!Pd tegelgolv fr 0 .., 

944 
Cversikt, rutorna D och T'I 

.r, • Tegelgolv 
samt tredelat träfundament fr 0

Rektangulärt samt runt tegelgolv fr osc

översikt, härd 4, städ 4 samt tredelat 
träfundament i rutorna E och F fr 0 

Härd 4 fr 0 

Cversikt, ruta F med östra väggens 
stenfot, städ 4 och hammarfästen fr 0

Översikt, rutorna G och H med östra 
väggens stenfot, rester efter ett tegel-
golv samt bl äsrnaskinens kugghjulshus fr 0 

Cversikt, smedjans norra del fr se 

q45 
Stenkista med hammarfästen till städ 
3. I bakgrunden Bruksforsens kraftstation fr G

6 4. 



forts film nr A 945 

3 

4 

5,6 

7,8 

9 

10 

11 , 1 2 

Järnband för att stadga stenkistan i 
ruta C/D, kistans södra sida fr SV 

Järnband för att stadga stenkistan i 
ruta C/D, kistans norra sida fr ONO

Smalt järnrör för tillförsel av vatten 
till smedjan och ett 1mderliggande grövre 
järnrör för utförsel av vatten, invid NV 
hörnet av städ 3 fr SO 
Städ 2, fr SV 

Lagning av det smala inloppsröret ca 
1 m in från vattenr8nnan mot 0, ruta C fr ONO 

Lagningen borttagen (se bild 9) sprickan 
på röret synlig fr ONO 

Städ 2 fr S 

Film nr A 946 

1 I:�rd 4, de pä västra sidan, framsidan, 
liggande hi:irclstenarna fr V

2,3 Tredelat trä.fundament samt mindre järn-

4,5 

6,7 

8,9 

1 0, 11 

1 2 

fästen i stenkista fr SSO 

Tredelat trä.fundament, södra delen 

Tredelat träfundament, norra delen 

Härd 4, helt framtagen 

Tredelat träfundament 

Vattenrännan 

fr O 

fr O 

fr V 

fr 0 

fr S 

Film nr A 947 

1 

2 

Härd 4, huggna stenar sammanhållna av 
järnband, östra delen intill stenfoten fr S 

Härd 4, södra sidans tegelmurning fr 0 

Härd 4, norra sidans tegelmurning fr 0 

Härd 4 fr V
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3 

4,5 

6 

7 

Härd 4, detalj av tegelmurning, södra sidan fr S 

Städ 1, korta stockar avsedda att hålla 

8 

9 

1 0, 11 

städ�tocken på plats fr N 

som bild 7 fr V

Städ 2 grävE, fram med grävmaskin fr N 

Städ 1 med i.ntilliggande rektangulärt 
fundament fr K 

flärd 4, norra sidans tegelmurning fr N 

Film nr A 94E 

1 , ? Städ 2, ytte�rramen nedgrävd till botten fr NV 

3-9 Härd 4, bilderna från den norra sidans 
nedmontering fr N 



forts film nr A 948 

10 

11 

1 2 

Härd 4, mittersta delen av härden, mellan 
de huggna stenarna och den korsformiga 
järnplattan, tegelmurningen borttagen fr 0 

Härd 4, hålighet för luft eller vatten 
under den korsformiga järnplattan fr N 

Härd 4, "l uftkanalen" ( se föregående 
bild) helt framtagen fr NNO 

Film nr A 949 

1 , 2 Städ 1, städstockens fundament, 9:e 
varvet rundvirke fr NO 

3, 4 Städ 2, fundamentets innerram helt frmn
tagen ner till bottenlagrets trägolv fr NO 

5 

6 

7 

8 

9-12

Härd 4, hålighet under den korsformiga 
järnplattan "luftkanalen",mynning i 
södra delen fr SO 

Härd 4, "luft.kanalen" helt framtc:1.ten 

Eärd 4, mittdelens tegelmurning helt 
·borttagen

Härd 4, va t t einl edning under härd en

fr S 

fr V 

fr S 

Städ 4, Järnplattan ovanpå städstocken fr NV 
lyfts bort med traktor fr SV 

Film nr A 950 

?,3 

4 

5,6 

7 

8,9 

1 0, 11 

1? 

Städ 4, städs:tocken framtagen 

Städ 4, 11 11 

Härd 4, vatte·nledning under härden 

Arbetsbild, v-attenledningsskarv i ruta 

fr N 

fr SO 

fr S 

L tas upp fr S 

Städ 4, städ�:tocken lyfts upp med traktor fr N 

Städ 4, städstocken bortlyft 

Städ 4, städf:itockens undersida, detalj 

Film nr A 951 

1 Jä.rnaxel, troligen tillhörande blåsmaskinen, 
ruta H intill kugghjulshus fr ONO 

2 Städ 4, städstocken bortlyft från funda-
mentet fr N 

3,4 Städ 2, städstocken framtagen för att 
lyftas bort fr GC 

5-7

8,9

10, 11 

1 2 

Städ 2, " '' 11 " fr O 

Stb°d 4, städfundamentet delvis fram-
rensat fr S 

Vattenledningsskarv i ruta D fr V 

Järnplatta med årtal 1844, låg på det 
runda tegelgolvet över en luftkanal 
fylld med sot fr V 
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Film nr A 952 

1-4 Städ 2, städstocken lyfts bort av 
traktor fr N 

5 Städ 2, städstocken bortlyft från sin ram fr 0 

6,7 

8,9 

10 

1 1 , 1 2 

Städ 2, städstocken lyfts bort fr NO 

Vattenledning av järn, utloppsrör, C fr 0 

Rensningslucka i vattenledning av järn fr SV 
ruta C 

Rektangulärt och runt tegelgolv, ruta D/E fr 0 

Film nr A 953 

? 

3 

4,5 

6,7 

8 

9 

10, 11 

1 2 

ledarmen och vatten1·ärman 

Översikt över grävområdet 

Ledarmen och vattenrännan 
" " 

Ledarmen 

ledarmen, Bruksforsens kraftstation i 
bakgrunden 

Tredelat träfundament, östra sidan 
framgrävd till botten (södra delen) 

Fammarfästen till städ 4, ett järn
fäste borttaget 

fr N 

fr NV 

fr N 

fr NNO 

fr N 

fr SO 

fr 0 

fr NC 

Film nr A 954 

1 

2 

3 

4 

5 

6,7,8 

9-11

12

Sten�ackning under tegelgolv i ruta G 
intill bläsmaskinshus, östra sidan fr SC 

som bild 1 (profilens södra del) fr 0 

Il 

fl 

( J;,rofilt:'uS n1ellersta del) 

(profilens norra del) 

Profil av tegelgolv intill bläsmaskins-

fr C 

fr O 

hus, ruta H, södra sidan fr S 

Järnfäste från hammarplats för städ 4, 
fästets undersida mot kameran 

Gruppfoto, vi som grävde 

Översikt över smedjan efter avslutad 
grävning fr N 
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1 Bg 18515 

1 Bg 18516 

18517 

18518 

18519 

18520 

18521 

18522 

18523 

18524 

18525 

18526 

18527 

18528 

18529 

18530 

18531 

18532 

18533 

18534 

18535 

18536 

18537 

18538 

18539 

18540 

18541 

18542 

18543 

18544 

18545 

18546 

18547 

18548 

18549 

18550 

18551 

18552 

FOTOLISTA DIAPOSITIV 

Översikt över smedjan, före rensning 

Översikt före rens.ning, städ 4 synligt 

ledarrnen, före rensning 

Vattenrännan, före rensning 

Översikt över smedjan, före rensning 
" 

" 

Il 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Vattenrännan, före rensning 

Ledarmen, före rensning 

Vattenrännan rensas från nedrasad 
" " " 

Smedjan rensas fram med grävmaskin 

Rensning för hand vid städ 4 

Rensning för hand vid städ 4 

sten 

Renblåsning med tryckluft vid blåsmaskin 

Renblåsning med tryckluft vid härd 3 

Rensning av vatten.rännan 

Renblåsning med tryckluft, vattenrännan 

Vattenrännan rensad 
Il " 

Vattenrännans trägolv, detaljbild 
" " " 

" Il " 

fr N 

fr N 

fr N 

fr N 

fr NNV 

fr NV 

fr SV 

fr NNO 

fr S 

fr S 

fr N0 

fr S 

fr SV 

fr N 

fr S 

fr N 

fr N 

fr N 

fr N 

fr S 

fr S 

fr S 

fr N 

fr V 

Fundament till städ 1, övre delen framrensad fr S 

Städ 1, övre delen med korta stockar 

Städ 1, detalj frc'.lm västra sidan 

Städ 1, det sammanbyggda rektangulära 
fundamentet 

fr 0 

fr V 

fr 0 
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Städ 1, nedgrävning av stötbottnen, 3:e varvet fr OSO 

Städ 1, stötbottneme 9:e varv av rundvirke fr OSO 

Städ 2 rensas fram 

Städ 2 

Städ 2 

Städ 2 

Städ 2 

Städ 2, detalj från städets NV hörn 

Städ 2, fundamentets timmerram framtaget på 
den östra sidan 

Städ 2, " " " " 

fr SSV 

fr 0 

fr NO 

fr SO 

fr 0 

fr N 

fr SSO 

fr S 



18553 

18554 

18555 

18556 

18557 

18558 

18559 

18560 

18561 

18562 

18563 

18564 

18565 

18566 

18567 

18568 

18569 

18570 

18571 

18572 

18573 

18574 

18575 

18576 

18577 

18578 

18579 

18580 

18581 

18582 

18583 

18584 

18585 

18586 

18587 

18588 

18589 

18590 

Städ 2, fundamentets timmerram borttagen på 
städets östra sida fr SSO 

" 

" 

" 

Il 

" 

" 

Städ 2, städstocken lyfts bort 

Städ 2, Il Il " 

" 

" 

fr O 

fr 0 

fr NO 

fr NO 

Städ 2, städfundarnentet fr SO 

Städ 2, städstock,ens undersida, årsringarna 
räknas fr N 

Städ 4 framrensat fr N 

Städ 4 och hammar:fästen fr V 

Städ 4 och de korta stockar som håller städet 
på plats på fundarnentet fr 0 

Städ 4, städstocken borttagen 

Järnfästen vid städ 4, ett fäste borttaget 

Mindre järnfästen i stenkista, ruta F1 

Städ 4 med tillhö:rande hammar(järn)fästen 

Härd 1 och städ 1, översikt 

Härd 1 och trälåda 

Härd 1 och trälåda 

Trälåda intill hä:rd 1 

Härd 1 och intill.iggande trälåda 

Härd 2 

Vattenledningsskarv intill härd 2 

Lindat järnrör vid härd 2 

Härd 3 blåses ren med tryckluft 

Härd 3 

Härd 3 

Härd 4 

Härd 4 

Härd 4 

Härd 4 

Härd 4, under nedmontering 

Hä_rd 4, 

Färd 4, 

:I�rd 4, 

" 

Il 

"

"

"

" , luftkanal och 
vattenledning 

fr 0 

fr ONO 

fr V"NV 

fr 0 

fr O 

fr 0 

fr N 

fr S 

fr SO 

fr 0 

fr SV 

fr N 

fr 0 

fr 0 

fr ONO 

fr 0 

fr SV 

fr V 

fr V 

fr S 

fr OSO 

fr N 

Blåsmaskinshuset, kugghjulshus och tegelgolv 

Rektangulärt timmerfundament, ruta E 

fr 0 

fr 0 

fr SO " " " 

" " , med ev. till-
hörande järn/hammarfästen på. dess södra sida fr OSO 

" Il !I Il fr O 
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18591 

18592 

18593 

18594 

18595 

18596 

18597 

18598 

18599 

18600 

18601 

18602 

18603 

18604 

18605 

18606 

18607 

18608 

18609 

18610 

18611 

18612 

18613 

18614 

18615 

18616 

18617 

18618 

18619 

18620 

18621 

18622 

186?3 

18624 

18625 

18626 

Rektangulärt timmerfundament med ev. tillhörande 
hammarfästen fr SO 

Hammarfästen till städ 4 och ev. till 
rektangulärt timmerfundament 

Runt och rektangulärt tegelgolv i smedjans 
södra del 

" Il " " 

Järnplatta med årtal 1844, på det runda 
tegelgolvet 

fr S 

fr ONO 

fr O 

fr V 

Skarvad vattenledning av genomborrad trästock fr V 
ruta D 

Vattenledning av genomborrad trästock 

Vattenledning av järn, ruta C 
" " Il 

Vattenledningar av järn, ruta C 

Vattenledning av järn, utloppet i vatten
rännans mur 

Östra väggens mur, norr om härd 4 

Ledarmen, rensad från sly 
" 

" 

Il 

Il 

" 

" 

Il 

Il 

" 

Ledarmen och vattenrännan 

Vattenrännan 

Översikt, hela smedjan 
Il 11 

Il norra delen av smedjan 
" Il Il " 

Il södra delen av smedjan 

Översikt, västra sidan av smedjan med 
vattenränna och ledarm 

Il " " Il 

Översikt, blåsmaskinshuset 

fr N 

fr 0 

fr O 

fr NV 

fr SV 

fr V 

fr N 

fr N 

fr N 

fr SO 

fr ONO 

fr S 

fr S 

fr S 

fr SO 

fr SO 

fr NO 

fr SSO 

fr SSO 

fr SO 

Översikt, rutorna B och C, härd 2,3, städ 2 fr O 

Översikt, rutorna C och D, härd 3 fr 0 

Översikt, rutorna A och B, härd 1,2, städ 1,2 fr 0 

Grävområdet efter slutgenomgång fr NNO 
Il Il " fr N 

Smedjan tas bort efter arkeologisk unders. fr VNV 
" " Il 

" 11 " 

Minikraftverket byggs 
" Il 

" 

" 

" 

" 

fr VNV 

fr VNV 

fr N 

direkt norr om smedjan fr S 
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Bilden överst är tagen innan riv
ningen av smedjan. Endast norra 
halvan av smedjan användes som 
då bestod av en hammare och en 
blåsmaskin. En härd, som enligt 
uppgift ska ha funnits, är inte med 

på bilden. I bakgrunden syns 
den norra muren. Planen till 
höger ger en orientering om var 
bilderna (se även sid 74) är tagna. 
Fotot ovan ägs av Edmund Lundholrn, 
negativ saknas. 
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74 

Interiö. av smedjan 1not SV , taget vid samma tillfälle 
som föregående bild ( sid 73 ). Blåsmaskinen i bakgrunden 
har två bälgar urkopplade sannolikt i samband med att 

maskinen flyttats från sin plats vid södra änden av den 
ursprungliga smedjan. och anpassats till endast en härd. 

Det utvikta hammarfästet vid städ 3 ( se sid 32 ) kan ha 
sin förklaring i att anordningar för blåsmaskinen upprättats här. 
Neg. VLM B5234 

Samma som ovan men bilden tagen vid annat tillfälle 
Neg. VLM B5213 


