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Blomskog 94, Årjängs kommun, Värmlands län
Rio Kulturlandskapet har utfört en arkeologisk förunder-
sökning i anslutning till  stensättningen Blomskog 94:2. Vid 
undersökningen togs tre schakt upp, och tre anläggningar 
framkom. I anläggningarna fanns kol från tall. Kol från an-
läggning 3, någon form av härd, har daterats till tidig medel-
tid. Inga fynd framkom.
 Stensättningen Blomskog 94:1 har skador som uppmärk-
sammades redan vid fornminnesinventeringen. Det visade 
sig nu att även stensättningen Blomskog 94:2 hade skador, 
samt att stensättningen Blomskog 94:3 var helt borta. 
	 Strax	 söder	 om	 Blomskog	 94	 finns	 den	 av	 länsstyrelsen	
utpekade kulturmiljön Breviken – Källtegen. De tre stensätt-
ningarna är belägna på en mindre ås av grus och sand vilken 
ramar in denna del av området. Även de aktuella stensätt-
ningarna borde ingå i kulturmiljöområdet, då det är tydligt 
att de ”hör till” denna del av landskapet.

www.kulturland.se

Annika Östlund
Kulturlandskapet rapporter 2014:7
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Arkeologisk förundersökning vid grävarbeten 
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Illustration 1. Kartan visar kulturmiljön Breviken – Källtegen vid Västra Silens västra strand. Undersökningsområdet är beläget strax norr 
om kulturmiljön
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 Vid besiktning av de tre stensättningarna be-
fanns Blomskog 94:2 ha skador samt Blomskog 
94:3 vara helt borta. Detta har skett inom grann-
fastigheten, Källtegen 1:13. 
 Om i framtiden ytterligare undersökningar 
blir aktuella på platsen, bör särskild vikt läggas 
vid eventuellt ytterligare tidigmedeltida läm-
ningar, samt att undersöka eventuella rester av 
Blomskog 94:3.
 För fornlämningar gäller att de förutom själva 
lämningen även omges av ett så kallat fornläm-
ningsområde. Fornlämningsområdet utgörs av 
ett så stort område som behövs för att bevara 
fornlämningen och ge den tillräckligt utrymme 
med hänsyn till dess art och betydelse. Forn-
lämningar är skyddade enligt 2 kap i Kultur-
miljölagen och genom Miljöbalkens generella 
hänsynsregler, där stor vikt läggs vid hänsyn till 
kulturlämningar och kulturmiljöer. Ansökan om 
ingrepp i lämningar lämnas till länsstyrelsen.

Blomskog 94, Årjängs kommun, Värmlands län
Arkeologisk förundersökning vid grävarbeten 
inom fornlämningsområde för stensättningar

Sammanfattning
Rio Kulturlandskapet har utfört en arkeologisk 
förundersökning vid Blomskog 94, Blomskog 
socken, Årjängs kommun, Värmlands län. Be-
ställaren planerar dels för en ombyggnad av ett 
bostadshus, dels för en avloppsanläggning i an-
slutning till detta. Huset ligger mellan stensätt-
ningarna Blomskog 94:1, 2 och 3. Då arbetena 
planerades utföras inom fornlämningsområdet 
beslutade länsstyrelsen om en arkeologisk för-
undersökning.
 Undersökningen utfördes genom maskin-
schaktning. Anläggningar undersöktes endast i 
liten omfattning, till största delen med maskin. 
Vid undersökningen drogs tre schakt. I schakt 1 
framkom två anläggningar, och i schakt 2 fram-
kom en anläggning. Inga fynd framkom vid un-
dersökningen. Anläggningarna innehöll kol från 
tall. Kol från anläggning 3 har daterats till 1040-
1260 e Kr, tidig medeltid. Anläggning 3, en härd, 
registreras som ny fornlämning.



Illustration 2. På denna karta visas läget för den planerade utbyggnaden och det ungefärliga läget för den planerade avloppsanläggningen. 
Av kartan framgår även resultaten av undersökningen. Stensättningarna Blomskog 94:1 och 2 har mätts in varpå skadorna framgår tydligt. 
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Syfte
Rio Kulturlandskapet har på uppdrag av Länssty-
relsen i Värmlands län utfört en arkeologisk för-
undersökning vid Blomskog 94, Blomskog socken, 
Årjängs kommun, Värmlands län, illustration 1. 
 Beställaren planerar dels för en ombyggnad 
av ett bostadshus, dels för en avloppsanläggning 
i anslutning till detta, illustration 2. Huset ligger 
mellan stensättningarna Blomskog 94:1, 2 och 3, 
se illustrationerna 3 och 4. Då arbetena planerades 
utföras inom fornlämningsområdet beslutade 
länsstyrelsen om en arkeologisk förundersök-
ning (AFU). AFU skulle visa fornlämningens 
avgränsning gentemot arbetsföretaget. Det var 
den norra och östra delen av området som skulle 
avgränsas för att avgöra i vilken mån arbetena 
kan påverka fornlämningen.

Undersökningsområdet
Undersökningsområdet är beläget i den nord-
östra delen av ett mindre jordbrukslandskap 
med stort tidsdjup, på västra sidan av sjön 

Västra Silen, se illustration 1. En stor del av detta 
område är utpekat som kulturmiljö 317. Breviken 
- Källtegen i Ditt Värmland, Länsstyrelsen i Värm-
lands län 1989. Beskrivningen är som följer:

Kulturlandskapet kring Breviken och Källtegen 
speglar generationers bosättning och odlarmöda 
under åtminstone två tusen år. Här finns trak-
tens i särklass största och bäst bevarade gravfält 
innefattande två större rösen, ett tjugotal ovala 
och runda stensättningar samt en domarring. 
Strax väster härom ligger Borgåsberget på vars 
krön är anlagt en fornborg där de idag befintliga 
stenmurarna en gång sannolikt utgjort grunder 
för en träpalissad.
 Inuti borgen är rest en tre meter hög stenfi-
gur, den s k Borgåsgubben. Enligt uppgift är den 
flera hundra år gammal och uppförd i avsikt att 
skrämma anfallande norrmän på flykten. Från 
bergets topp ges en imponerande utsikt över det 
omgivande odlings- och skogslandskapet och 
platsens strategiska läge kan lätt uppfattas. 

Illustration 3. Huset till vänster och stensättningen Blomskog 94:2 till höger. Grävmaskinisten Mattias kommer strax påbörja schakt 
1. Foto mot sydväst.
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 Vid bergets fot ligger de två jordbruksby-
arna Källtegen och Breviken. Bägge omnämns 
i 1500-talets kamerala handlingar och framför 
allt den förstnämnda har bevarat karaktären 
av oskiftad by genom lokalisering av bostadshus 
och ekonomibyggnader utmed den gamla byvä-
gen. Här ligger flera timrade byggnader i tradi-
tionellt 1800-talsutförande, vissa försedda med 
hantverksmässiga snickeriutföranden med lokal 
prägel. Det omgivande odlingslandskapet kän-
netecknas av småskalighet med inslag av impe-
diment och odlingsrösen. 
 Landskapspartiet kring Breviken - Källtegen 
illustrerar det västvärmländska småbrukar-
landskapet och dess förhistoriska agrara tradi-
tioner. Här finns ett brett spektrum av välbeva-
rade och tidstypiska kulturlämningar alltifrån 
gravanläggningar från tiden kring Kristi födelse 
till begynnande 1900-talsbebyggelse. Länsstyrel-
sen i Värmlands län 1989. 

Undersökningsområdet är beläget strax utan-
för den utpekade kulturmiljö (möjligen har man 

låtit landsvägen mot Blomskog utgöra nordlig 
gräns), men är tydligt en del av denna. De tre 
stensättningarna är belägna på en mindre ås av 
grus och sand vilken ramar in denna del av om-
rådet.
 Enligt den nuvarande fastighetsägaren är 
huset byggt runt 1920. Av kartmaterial framgår 
troligtvis en ladugård (nu riven) på Häradseko-
nomiska kartan (1883-95), Blomskog J112-70-21 Ri-
kets allmänna kartverks arkiv, men den har rimli-
gen hört till bostadshuset närmast öster om den 
aktuella fastigheten. På en laga skifteskarta från 
1853 syns ingen bebyggelse alls i området, Bloms-
kogs socken Källtegen nr 1 Lantmäteristyrelsens arkiv.
 Skog och historia (a) på illustration 1 är angiven 
som by-/gårdstomt och motsvaras förmodligen 
av gården Hultet markerad på Häradsekono-
miska kartan (1883-95), Blomskog J112-70-21 Rikets 
allmänna kartverks arkiv. Skog och historia (b) är 
angiven som lägenhetsbebyggelse. På Härads-
ekonomiska kartan finns ingen bebyggelse på 
platsen men väl på ekonomiska kartan från 1964, 
Mon J133-10B6h66 Rikets allmänna kartverks arkiv. 

Illustration 4. Stensättningen Blomskog 94:1 är belägen mycket nära huset. Foto mot öster.
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 Väster om odlingsbygden finns bland annat 
hålvägar, en kolningsgrop, ytterligare en sten-
sättning samt system av fångstgropar, FMIS.

Tidigare undersökningar
Inga tidigare undersökningar har gjorts av 
de berörda fornlämningarna. Stensättningen 
Blomskog 94:3 registrerades vid 1994 års inven-
tering, FMIS.

Metod
Undersökningen utfördes genom maskin-
schaktning. Schaktningen syftar till att frilägga 
ytor så att eventuella anläggningar framträder. 
 Anläggningar undersöktes endast i liten om-
fattning, till största delen med maskin. Schakt 
och anläggningar beskrevs, fotograferades och 
mättes in med DGPS. Metalldetektor användes 
löpande. Primärdokumentationen gjordes digi-
talt. Detta innebar att digitalkamera och hand-
datorer användes för fältdokumentation. En ge-
nomgång av historiska kartor har gjorts. 
 Data förvaras på skilda media med regelbun-
den kontroll av arkivbeständigheten. Materialet 
är tillgängligt digitalt genom Kulturlandska-
pets försorg. Ej digitalt arkivmaterial förvaras i 
brandsäkert utrymme. 
 Att 14C-datera kan vara ett kraftfullt stöd till 
tolkningen av en fornlämning. Kolprover har ta-
gits ur två anläggningar. Proverna har analyse-
rats avseende vedart vid Vedlab, Glava. Ett prov 
har 14C-daterats vid CEDAD, Lecce, Italien. 

Förmedling
Inga särskilda förmedlingsinsatser har gjorts. 
Rapporten kommer att vara tillgänglig för ned-
laddning på Kulturlandskapets hemsida.

Undersökningsresultat
Vid undersökningen drogs tre schakt, med bör-
jan vid ytan för den planerade tillbyggnaden 
(se illustration 3) och därefter längs planerad av-
loppsledning fram till platsen för avskiljaren (se 
illustration 7 och 9).  I området för tillbyggnaden 
togs ett schakt upp med tredubbel skopbredd i 
områdets längdriktning. Schaktningen för av-
loppet påbörjades i den södra delen och utfördes 

till och med området för den planerade avskil-
jaren som två schakt. Norr om avskiljaren pla-
nerades schaktning genomföras endast om re-
sultaten från den södra delen föranledde detta. 
Resultaten av schaktningen ledde dock till beslu-
tet att inte vidare undersöka resterande ytor för 
planerad avavloppsanläggning.
 I schakt 1 framkom två anläggningar, och i 
schakt 2 framkom en anläggning. Botten av an-
läggning 1 snittades för hand, och anläggning 
3 snittades med maskin, framför allt för doku-
mentationens skull. Ur anläggning 1 och anlägg-
ning 3 togs kolprover, ur anläggning 1 både ytligt 
och mot botten. Inga fynd framkom vid under-
sökningen, inte heller som ett resultat av metall-
detektering. 

Fynd
Inga fynd gjordes vid undersökningen.

Illustration 5. Anläggning 1 i schakt 1. Tumstocken utfälld till 40 
cm. Foto mot norr.
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Illustration 6. Stig mäter in anläggning 2 i schakt 1. Foto mot 
väster. Notera närheten till stensättningen.

Illustration 7. Av bilden framgår läget för scahkt 2 samt anlägg-
ning 3. Tumstocken utfälld till 1 meter. Foto mot nordost.

Illustration 8. Profil genom anläggning 3.  Tumstocken utfälld till 1 meter. Foto mot nordost.
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Anläggningar
Anläggning 1 var 0,3x0,3 meter stor i ytan och 
0,6 meter djup och utgörs troligen av ett stolphål 
alternativt en grop, illustration 5 samt omslagets 
framsida. 
 I norra delen av schakt 1 framkom ytligt ett 
utsmetat flammigt lager av sotig sand och kol, 
detta mättes ej in. Vid schaktning framkom 
under detta lager en anläggning, anläggning 2, 
0,3x0,3 meter stor med en fyllning av sotig sand 
och kol. Anläggningen undersöktes ej vidare 
för hand, mer än att den fotograferades under 
schaktningen. Anläggning 2 bedömdes initialt 
som en eldanläggning. Detta baserades på det 
brända lager som troligen främst härrör från an-
läggning 3. Det som utgjorde själva anläggning 2 
bör istället tolkas som en grop eller ett stolphål, 
illustration 6. 
 Det flammiga lagret som framkom i schakt 1 
och över anläggning 2 framkom även i angräns-
ande del av schakt 2, men var här av mer sub-
stantiell art med en hel del skärvig sten förutom 
sot och kol. Här mättes lagret in som anläggning 
3, 1x2 meter stor och 0,1 meter djup med oregel-
bunden botten. I detta lager fanns även bitar av 
endast delvis förkolnat trä, illustration 7 och 8.

Analysresultat
Vedartsanalys
Tre prover skickades till Vedlab, Glava för vedar-
tanalys. Dessa kom från anläggning 1 (prov 1 och 
2) samt anläggning 3 (prov 3). Samtliga visade 
sig bestå av tall.
 I anläggning 2 framkom förutom träkol även 
ett blåsigt, sprött förkolnat material. Erik Da-
nielsson på Vedlab beskriver cellstrukturen 
som “sammansmält”. Enligt Danielsson har Ulf 
Strucke på RAÄ infört begreppet “amorft kol” 
för den här typen av material. I det här provet 
kunde ses svaga spår av vedstruktur. Daniels-
son har sett förslag på att den här typen av kol 
kan uppkomma vid mycket höga temperaturer, 
över 800°C, men säger också att det troligtvis 
beror även på andra faktorer om det ska bil-
das, som fukthalt, hastighet vid förkolningen, 
hartsämnen i veden med mera. Enligt Daniels-
son dyker det upp ganska frekvent, rätt ofta i 

lite äldre material. Danielsson muntligen 2014-
08-19.

14C-analys
Prov 3 från anläggning 3 skickades vidare till 
Cedad, Lecce, Italien, för 14C-analys. Provet har 
daterats till 860 ± 35 BP eller 1040-1260 e Kr (2 
sigma), tidig medeltid, illustration 10.

Tolkning 
Kol från anläggning 3 har daterats till tidig med-
eltid. Då anläggning 2 framkom under vad som 
tolkas vara utsmetat material från anläggning 3 
är det rimligt att anta att anläggning 2 är sam-
tida eller äldre, vilket troligen gäller även för an-
läggning 1. 
 Anläggning 3 har rimligen inget samband 
med stensättningarna, då dessa troligen bör 
dateras till äldre järnålder. Anläggning 3 bör 

Illustration 9. Större delen av schakt 3, här kom inga anlägg-
ningar. Stig håller på med dokumentationen. Foto mot  sydväst.
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snarare representera mer profana aktiviteter. Det 
kan inte uteslutas att anläggning 1 och 2 har något 
slags samband med gravarna, men det är kanske 
inte troligt. Då de inte innehöll några fynd eller 
tydliga strukturer och inte heller har daterats, är 
det mycket svårt att säga något om dem. En tolk-
ning är att de är knutna till anläggning 3 och kan 
då utgöra delar av en byggnad. Det flammiga lag-
ret kan ha uppstått som bruk av anläggningen 
men skulle också kunna vara ett resultat av att en 
byggnad på platsen har brunnit.

Antikvarisk bedömning 
Som ett resultat av förundersökningen har en 
tidigmedeltida härdanläggning framkommit, 
anläggning 3. Det är möjligt att även anlägg-
ning 1 och 2 har samband med denna. Därmed 
registreras en ny fornlämning i form av en härd 
på platsen. Ändringsanmälan har skickats in till 
FMIS. Samtliga tre anläggningar bedöms som 
undersökta och borttagna.

Skadedokumentation
Vid besiktning av de tre stensättningarna be-
fanns Blomskog 94:2 ha skador samt Blomskog 

94:3 vara helt borta. Detta har skett inom grann-
fastigheten, Källtegen 1:13. Ändringsanmälan 
har skickats in till FMIS. 

Kunskapspotential
Den medeltida härden
Tidigmedeltida dateringar är ovanliga, och där-
med är den nya fornlämningens kunskapspoten-
tial teoretiskt sett hög. Då förundersökningen 
inte syftade till att avgränsa och dokumentera en 
eventuellt ny fornlämnings innehåll, är det svårt 
att uttala sig om hur hög potentialen är just på 
denna plats. Inom förundersökningsområdet be-
döms fornlämningen som undersökt och bortta-
gen. Om i framtiden ytterligare undersökningar 
blir aktuella på platsen, bör särskild vikt läggas 
vid eventuellt ytterligare tidigmedeltida lämning-
ar, eventuellt omfattande rester av bebyggelse. 

Stensättningarna
Några undersökningar av själva stensättningar-
na kommer troligen inte att äga rum. Om ytter-
ligare undersökningar blir aktuella i framtiden 
bör kanske främst eventuella rester av Blomskog 
94:3 undersökas.
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Best Regards, 

Prof. Dr.  Lucio Calcagnile 

Director, Centro di Datazione e Diagnostica dell’Università del Salento 

 

Figure 1. Calibration of the radiocarbon age of the sample 
LTL14877A. 

Kol från anläggning 3 har daterats till tidig medeltid. (Graf ur CEDADs rapport Rif.CEDAD: 2014_0227. Rapporten finns digitalt 
hos Kulturlandskapet.)
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Pedagogisk potential
Strax söder om Blomskog 94 finns kulturmiljön 
Breviken – Källtegen. Ditt Värmland Länsstyrelsen i 
Värmlands län 1989. Då kulturmiljön är tänkt att 
illustrera ”det västvärmländska småbrukarland-
skapet och dess förhistoriska agrara traditioner” 
genom bland annat ett antal gravanläggningar, 
kan det tyckas lite märkligt att Blomskog 94 inte 
ingår i kulturmiljön. Inte heller stensättningen 
Blomskog 95 – belägen 180 meter sydost om 
Blomskog 94:1 – ingår i den utpekade kultur-
miljön. Länsstyrelsen i Värmlands län planerar 
en uppdatering av sitt kulturmiljöprogram. Ett 
försiktigt förslag är att uppdatera 317. Breviken - 
Källtegen med dessa fornlämningar belägna norr 
om landsvägen mot Blomskog. Trots att Blom-
skog 94:1 och 2 är skadade och 94:3 är borta, är 
både miljön och sambandet med den utpekade 
kulturmiljön tydliga. De båda kvarvarande sten-
sättningarna är relativt stora och höga (8-10 me-
ter i diameter och 0,5-0,6 meter höga), och om 
fastighetsägaren håller undan sly kommer de att 
framträda väl på krönet av åsen. Den tidigme-
deltida dateringen knyter på ett spännande sätt 
ytterligare ihop miljön.

Utvärdering av undersökningsplanen
Att inte kunna besöka området inför undersök-
ningsplan och kostnadsberäkning innebär att 
gissningarna blir fler. Då även Länsstyrelsen i 
Värmlands län är medvetna om detta problem 
finns här dock en stor förståelse för kostnadsbe-
räkningar där utrymme ges för större insatser 
än vad som eventuellt blir fallet i själva fältsitua-
tionen. I detta fall innebar det att två planerade 
fältdagar endast blev en, vilket i sin tur medförde 

lägre kostnader än vad som offererades. Rio Kul-
turlandskapet är av den meningen att detta är 
det enda vettiga sättet att lösa detta dilemma när 
omständigheterna nu är som de är. I övrigt har 
undersökningsplanen följts.

Förslag på vidare åtgärder
Det är bra om fastighetsägaren vill hålla undan 
sly på de båda kvarvarande stensättningarna, 
Blomskog 94:1 och 2.
 Kulturlandskapet föreslår att kulturmiljön 
317. Breviken – Källtegen  justeras på så sätt att 
även området norr om landsvägen, med sten-
sättningarna Blomskog 94:1 och 2 samt Bloms-
kog 95, infogas.
 Kulturlandskapet anser att särskild vikt bör 
läggas vid eventuellt ytterligare tidigmedeltida 
lämningar, eventuellt omfattande rester av be-
byggelse, om i framtiden ytterligare undersök-
ningar blir aktuella på platsen. I ett sådant sce-
nario skulle även eventuella rester av Blomskog 
94:3 kunna undersökas.
 För fornlämningar gäller att de förutom själva 
lämningen även omges av ett så kallat fornläm-
ningsområde. Fornlämningsområdet utgörs av 
ett så stort område på marken (eller sjöbottnen) 
som behövs för att bevara fornlämningen och ge 
den tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art 
och betydelse.
 Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Kul-
turmiljölagen (KML) och genom miljöbalkens 
generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid 
hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer. 
Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till 
länsstyrelsen.
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Källor

Källor

Litteratur
1989

Digitala källor
FMIS 2014 Fornsök, http://www.fmis.raa.se

Kartor
Lantmäteristyrelsens arkiv 1853

Rikets allmänna kartverks arkiv 1883-95

Rikets allmänna kartverks arkiv 1964

Muntliga källor
Erik Danielsson, Vedlab 14-08-19

Länsstyrelsen Värmlands län, 
Kulturmiljöenheten

Ditt Värmland. Kulturmiljöprogram för Värmland och 
värmlänningar. Värmländska kulturmiljöer. Red Anders 
Hillgren.

Blomskogs socken Källtegen nr 1
Laga skifte
Blomskog J112-70-21 
Häradsekonomiska kartan 
Mon J133-10B6h66
Ekonomiska kartan



Bilagor
1 . Schakt
2. Anläggningar
 3. Vedartsanalys (Vedlab)
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Schakt nr 1 2 3
Orientering NNO-SSV NO-SV NO-SV

Längd (m) 4 8,5 13

Bredd (m) 3 1,5 1,2

Minsta djup (m) 0,15 0,15 0,15

Största djup (m) 0,35 0,3 0,25

Markslag Tomtmark Tomtmark Tomtmark

Jordart Sand med ngt grus och sten Sand Sand

Lager (m)

Anläggning 1, 2 3 -

Fynd - - -

Prov Ja Ja -

Matjord/vägfylle 0,05; 
därunder sand med grus, 
mindre grusigt mot botten.

Matjord/vägfylle 0,05; 
därunder sand med grus, 
mindre grusigt mot botten.

Matjord/vägfylle 0,05; 
därunder grusig sand och 
enstaka block.

Bilaga 1. Schakt
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Anläggning nr 1 2 3
Hemvist Schakt 1 Schakt 1 Schakt 2

Typ Stolphål eller grop Stolphål eller grop Härd

Form Rund Rund Oregelbunden

Längd (m) 0,3 0,3 2

Bredd (m) 0,3 0,3 1

Djup u my (m) 0,1 0,2 0,15

Fyllning Sotig sand med kol. Sand med kol och skärvsten.

Beskrivning

Status Tydlig Tydlig Tydlig

Fynd - - -

Prov Vedart: tall Vedart: tall

Kommentar -

Grå sotig sand med kol, en 
sten.

0,60 m djup, kol även i nedre 
delen.

Vid undersökning framkom 
fragment av ett blåsigt, lätt, 
svart material. Även kolbitar 
som endast är delvis brända.

 0,1 m djup, men 
oregelbunden botten. En 
central kolkoncentration med 
några satelliter. Den inmätta 
ytan motsvarar förekomsten 
av skärvig sten; ett flammigt 
lager med sot och kol täckte en 
större yta och täckte även A2.

Vedart: tall
Datering: 860 ± 35 BP

Framkom under ett lager kol 
och sot, troligtvis det samma 
som anläggning 3.

Även kolbitar som endast är 
delvis brända.

Bilaga 2. Anläggningar
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_________________________________________________________________________________________	  
Adress:	   	   Telefon:	   	   Bankgiro:	   	   Organisationsnr:	  
Kattås	   	   0570/420	  29	   	   5713-‐0460	   	   650613-‐6255	  
670	  20	  GLAVA	   	   E-‐post:	  vedlab@telia.com	   www.vedlab.se	  

Vedlab	  rapport	  1458	  
	  
Vedartsanalyser	  på	  material	  från	  Värmland,	  
Blomskog	  94:2.	  
	  

Bilaga 3. Vedartsanalys (Vedlab)
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VEDLAB	  
	  	  	  	  	  Vedanatomilabbet	  
	  
Vedlab	  rapport	  1458	   	   	   	   	   2014-‐08-‐20	  
	  
Vedartsanalyser	  på	  material	  från	  Värmland,	  Blomskog	  94:2.	  
	  
Uppdragsgivare:	  Annika	  Östlund/RIO	  Kulturlandskapet	  
	  
Arbetet	  omfattar	  fyra	  kolprover	  från	  undersökningar	  av	  anläggningar	  intill	  en	  stensättning,	  ca	  10	  meter	  i	  
diameter.	  Tre	  av	  proverna	  innehåller	  kol	  från	  tall,	  det	  fjärde	  innehåller	  en	  sprött,	  blåsigt	  förkolnat	  material	  med	  
svag	  cellstruktur	  av	  ved	  kvar.	  Kolet	  i	  de	  fyra	  proverna	  kan	  ge	  hög	  egenålder	  vid	  datering.	  
	  
Analysresultat	  
	  
Anl.	   ID	   Anläggnings-‐	  

typ	  
Prov-‐	  	  
mängd	  

Analyserad	  	  
mängd	  

Trädslag	   Utplockat	  
för	  14C-‐dat.	  

Övrigt	  

1	   1	   	   0,2g	   0,1g	  5	  bitar	   Tall	  5	  bitar	   Tall	  19mg	   	  
1	   2	   	   0,5g	   0,2g	  10	  bitar	   Tall	  6	  bitar	  

Bark/Näver	  4	  
bitar	  

Tall	  16mg	   	  

3	   3	   	   4,1g	   3,2g	  30	  bitar	   Tall	  30	  bitar	   Tall	  67mg	   	  
2	   	   	   	   1	  bit	   ”Amorft	  kol”	   	   Med	  svag	  

vedstruktur	  
	  
	  
Erik	  Danielsson/VEDLAB	  
Kattås	  
670	  20	  GLAVA	  
Tfn:	  0570/420	  29	  
E-‐post:	  vedlab@telia.com	  
www.vedlab.se	  
	  
	  
De	  här	  trädslagen	  förekom	  i	  materialet	  
Art Latin Max 

ålder 
Växtmiljö Egenskaper och användning Övrigt 

Tall Pinus 
silvestris 

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

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

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

	  
Uppgifter	  om	  maximal	  ålder,	  växtmiljö,	  användning	  mm	  är	  hämtade	  ur:	  Holmåsen,	  Ingmar	  Träd	  och	  buskar.	  
Lund	  1993.	  Gunnarsson,	  Allan	  Träden	  och	  människan.	  Kristianstad	  1988.	  Mossberg,	  Bo	  m.fl.	  Den	  nordiska	  
floran.	  Brepol,	  Turnhout	  1992.	  
	  
	  
	  Vedartsanalysen görs genom att studera snitt- eller brottytor genom mikroskop. Jag har använt stereolupp Carl Zeiss Jena, Technival 2 
och stereomikroskop Leitz Metalux II med upp till 625 gångers förstoring. Mikroskopfoton är tagna med Nikon Coolpix 4500. 
Referenslitteratur för vedartsbestämningen har i huvudsak varit Schweingruber F.H. Microscopic Wood Anatomy 3rd edition och 
Anatomy of European woods 1990 samt Mork E. Vedanatomi 1946. Dessutom har jag använt min egen referenssamling av förkolnade 
och färska vedprover. 
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Blomskog 94, Årjängs kommun, Värmlands län
Rio Kulturlandskapet har utfört en arkeologisk förunder-
sökning i anslutning till  stensättningen Blomskog 94:2. Vid 
undersökningen togs tre schakt upp, och tre anläggningar 
framkom. I anläggningarna fanns kol från tall. Kol från an-
läggning 3, någon form av härd, har daterats till tidig medel-
tid. Inga fynd framkom.
 Stensättningen Blomskog 94:1 har skador som uppmärk-
sammades redan vid fornminnesinventeringen. Det visade 
sig nu att även stensättningen Blomskog 94:2 hade skador, 
samt att stensättningen Blomskog 94:3 var helt borta. 
	 Strax	 söder	 om	 Blomskog	 94	 finns	 den	 av	 länsstyrelsen	
utpekade kulturmiljön Breviken – Källtegen. De tre stensätt-
ningarna är belägna på en mindre ås av grus och sand vilken 
ramar in denna del av området. Även de aktuella stensätt-
ningarna borde ingå i kulturmiljöområdet, då det är tydligt 
att de ”hör till” denna del av landskapet.

www.kulturland.se

Annika Östlund
Kulturlandskapet rapporter 2014:7




