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SAMMANFATTNING
ArcMontana har under vintern 2008/2009 utfört en arkeologisk förundersökning
av Johannesborgs vaskverk, fornlämning 13:1 i Hammars socken, fastighet
Åmmetorp 1:7, Askersund kommun, Närke, efter beslut av Länsstyrelsen Örebro
län. Uppdragsgivare var Askersunds kommun som avser att sanera området vid
Johannesborgs vaskverk då den tidigare industriella verksamheten efterlämnat
avsevärda mängder giftigt avfall på platsen. Fältarbetet genomfördes under 200812-29 – 2008-12-30 av Lena Berg Nilsson och Ola Nilsson, ArcMontana samt
Elise Hovanta, Stigfinnaren Arkeologi och kulturhistoria consulting.
Johannesborg var ursprungligen ett kopparvaskeri och koboltverk, men även bly
har senare anrikats på platsen. Verksamheten vid Hammar 13:1 pågick mellan
1825 och 1895 och verket revs slutligen 1906.
Syftet med förundersökningen var att bedöma fornlämningens närmare art och
omfattning och klargöra om tillstånd till att ta bort fornlämning kan ges, samt i
vad mån en särskild arkeologisk undersökning (slutundersökning) måste utföras
innan den planerade saneringen får ske inom området för fornlämningen. Särskild
vikt lades under förundersökningen vid att bedöma omfattning, bevarandegrad
och kunskapspotential av kobolthanteringens lämningar inom området då denna
typ av lämning är mycket ovanlig i Sverige.
Under fältarbetet identifierades 26 anläggningar inom undersökningsområdet och
det bedömdes att Johannesborgs vaskverk rymmer en hög kunskapspotential och
har ett stort pedagogiskt värde med goda förutsättningar att utan omfattande
åtgärder kunna levandegöras för besökare. Dels därför att lämningar efter kobolthanteringen är mycket ovanliga i Sverige och kunskapen kring denna hantering är
ofullständig. Dels därför att vaskverket anlades som en helhet bestående av
industriella anläggningar och bostadsbebyggelse med därtill hörande anläggningar
i en kontext där de olika delarna kan förstås i ett sammanhang. Dessa båda delar
tillsammans möjliggör också en djupare förståelse, inte enbart av de teknikhistoriska aspekterna av kobolthanteringen utan kan också åskådliggöra vardagslivet kring anläggningen, med lämningar efter såväl bostadshus som ekonomibyggnader, bevarade kulturväxter samt omkringliggande odlingslandskap.
Genom förundersökningen föreslås att tillstånd till att ta bort delar av fornlämning
13:1 i Hammars socken ges, men att vissa delar bör bevaras, alternativt återställas,
i en sammanhängande kontext så att den industriella lämningen till största del kan
bibehållas och framgent förstås. En särskild arkeologisk undersökning (slutundersökning) bör också utföras innan den planerade saneringen inom området för
fornlämningen sker.
En slutundersökning skulle möjliggöra en bättre förståelse för den industriella
hanteringen på platsen genom att tydligare klargöra vilka processteg som ägt rum
inom de olika anläggningarna i området samt skikta anläggningarna kronologiskt
med en större noggrannhet. Då kunskapen om kobolthanteringens lämningar är
mycket bristfällig och lämningarna efter den är ovanliga i Sverige skulle detta ha
stor betydelse för kunskapsuppbyggnaden och forskningen även i ett nationellt
perspektiv. Då området redan idag nyttjas av besökare finns det också goda
förutsättningar att ge platsen ett mervärde där kulturmiljö och fritidsaktiviteter kan
samverka.
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UPPDRAGET
ArcMontana har under vintern 2008/2009 utfört en arkeologisk förundersökning
av Johannesborgs vaskverk, fornlämning 13:1 i Hammars socken, fastighet
Åmmetorp 1:7, Askersund kommun, Närke, efter beslut av Länsstyrelsen Örebro
län. Uppdragsgivare var Askersunds kommun.
Askersunds kommun avser att sanera området vid Johannesborgs vaskverk då den
tidigare industriella verksamheten efterlämnat avsevärda mängder giftigt avfall på
platsen. Envipro Miljöteknik har på uppdrag av Askersunds kommun genomfört
en huvudstudie av området omfattande undersökningar, riskbedömningar,
åtgärdsutredning, riskvärdering, projekteringsdirektiv samt miljökontrollprogram
(Envipro Miljöteknik 2007a-d). Länsstyrelsen har genom miljö- och kulturmiljö
varit involverade i arbetet.
Johannesborg var ett kopparvaskeri och ett av Sveriges få koboltverk. Det finns
inom området flera husgrunder kvar och värdet av platsen måste undersökas innan
sanering kan ske inom området. Lämningar efter kobolttillverkning är ovanliga i
Sverige och det är därför viktigt att ta tillvara den information om framförallt
koboltframställning som går att utläsa i området. Länsstyrelsen anser att den
närmare omfattningen och karaktären av fornlämning nummer 13:1 i Hammars
socken behöver klarläggas genom en arkeologisk förundersökning. Denna ska ge
Länsstyrelsen ett underlag att bedöma om ett tillstånd enligt 2 kap. 12 § KML kan
ges till att ta bort den del av fornlämningen, som berörs av saneringen, och om ett
sådant tillstånd i så fall behöver förenas med villkor om en större särskild
undersökning av den (s.k. slutundersökning).

Hammar 13:1

© Lantmäteriet Gävle 2009.
Medgivande I 2009/0516.
Ur GSD-Terrängkartan. Skala 1:50 000.

Figur 1. Detalj ur Terrängkartan med RAÄ Hammar 13:1 markerad.
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Fältarbetet genomfördes under 2008-12-29 – 2008-12-30 av Lena Berg Nilsson
och Ola Nilsson, ArcMontana samt Elise Hovanta, Stigfinnaren Arkeologi och
kulturhistoria consulting. Projektledare och rapportansvarig var Lena Berg
Nilsson och karteringsansvarig Elise Hovanta.

Förundersökningens syfte
Syftet med förundersökningen var att klargöra;
 om tillstånd till att ta bort fornlämning kan ges, genom att bedöma
fornlämningens närmare art och omfattning.
 i vad mån en särskild arkeologisk undersökning (slutundersökning) måste
utföras innan den planerade saneringen får ske inom området för
fornlämningen.

Områdesbeskrivning och kulturhistorisk bakgrund
Undersökningsområdet

© Lantmäteriet Gävle 2009.
Medgivande I 2009/0516.
Ur GSD-Fastighetskartan. Skala 1:10 000.

Figur 2. Detalj ur Fastighetskartan med undersökningsområdet markerat.
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Fornlämningsområdet Hammar 13:1 omfattar ungefär en hektar och var inför förundersökningen registrerat i FMIS som en industri-/brukslämning, kopparvaskeri
bestående av 1 hjulgrav1, lämningar efter 1 kopparvaskeri bestående av 1
husgrund och 2 stora vaskhögar, samt ytterligare 1 husgrund. Inom området finns
även enligt fornlämningsbeskrivningen ett uthus.
Johannesborg var som ovan nämnts ett kopparvaskeri och koboltverk, men även
bly har anrikats på platsen (Skyllberg 1998:100). Omfattningen av kobolthanteringen är dock oklar. Waldén redovisar kort Johannesborg som ett koboltverk (1947:106) och på en översiktskarta (Waldén 1949:bilaga) är Johannesborg
markerat som en kobolthytta. Det är oklart om det även skett en vidarebearbetning
av koboltmalm vid Hammar 13:1, i form av t.ex. blåfärgstillverkning, eller om det
endast funnits anrikningsverk på platsen och den anrikade koboltmalmen fördes
därifrån för vidare bearbetning.
Verksamheten vid Hammar 13:1 skall enligt historiska uppgifter ha pågått mellan
1825 och 1895 och verket revs slutligen 1906.
Det finns idag ett lokalt intresse för området, bl.a. genom Åmmebergs Bygdeförening och platsen nyttjas också vid rekreation, t.ex. som bad- och grillplats. En
stor mängd sand har i sen tid påförts området för att underlätta fritidsaktiviteterna
(muntl. uppgift, 2008-12-29).

Bergsbruket i området
Johannesborgs vaskverk, Hammar 13:1, är beläget inom området för Lerbäcks
bergslag. Bergsbruket i detta område omnämns i källor från högmedeltiden och
framåt. De tidigaste källorna använder beteckningen ”monte ferreo” och ”monte
calibis” vilket betyder Järnberget eller Stålberget. Under Vasatiden användes
istället Hammarberg för att beteckna delar i området. Lerbäcks bergslag omnämns första gången år 1637, och omfattade då socknarna Askersund, Hammar,
Lerbäck och Snavlunda och en by, Skåle, i Hallsbergs socken. Genom projektet
”Atlas över Sveriges bergslag”2 har det medeltida bergsbruket i området för
Lerbäcks bergslag avgränsats huvudsakligen till Lerbäcks och Hammars socknar.
(Skyllberg 1998:15f).
I Lerbäcks och Hammars socknar fanns 268 bergshistoriska lämningar
registrerade i Riksantikvarieämbetets Fornminnesregister år 1998, se figur 3
nedan. Av dessa är nära 200 lämningar efter gruvområden, drygt 30 från hyttor
och knappt 20 från hamrar (Skyllberg 1998:22). Lerbäcks bergslag har historiskt
sett främst varit en järnbergslag, och majoriteten av gruv- och hyttlämningarna
härrör från järnframställningen, men även sulfidmalmer har brutits och bearbetats
vidare. Under de senare seklen har bergslagen istället varit känd för ett omfattande
smide (Skyllberg 1998:16f) men idag associeras området snarast till Skyllbergs
bruk och Zinkgruvan där verksamhet ännu pågår.
Johannesborgs vaskverk, Hammar 13:1, är beläget på östra stranden av sjön
Åmmelången, och har hört till det närbelägna Vena gruvfält (se figur 1 och 2) där
1

Hjulgraven är dock belägen utanför fornlämningsområdet som redovisas i FMIS även om den ingår i
beskrivningen. Hjulgraven utgjorde tillsammans med den stånggång som funnits mellan hjulgraven och
Venafältet, en del av gruvfältets uppfodringssystem. Lämningarna efter denna stånggång är ej registrerade i
FMIS.
2
För en sammanställning över de bergshistoriska lämningarna, historiska uppgifter och tidigare forskning
kring Lerbäcks bergslag hänvisas vidare till rapporten över denna bergslag (Skyllberg 1998) från nämnda
projekt.

8

malmbrytningen påbörjades under 1700-talets senare del och pågick fram till
1880-talet. På Venafältet har förutom kobolt- och kopparmalm även brutits
blyglans, svavel- och magnetkis samt antimon (Waldén 1947:106, 1957:33).

Figur 3. Det totala antalet registrerade bergshistoriska lämningar inom socknarna Askersund,
Hammar, Lerbäck samt del av Hallsbergs socken, med Hammar 13:1 markerat. Bearbetning av
karta ur Skyllberg 1998:25.

Kobolthanteringen i Sverige
Då kunskapsläget vad gäller historisk kobolthantering är mycket bristfällig ges
nedan en kort sammanfattning av denna hantering och då produktionen av kobolt
ända fram till slutet av 1800-talet – dvs. under den period bearbetning ägde rum
vid Johannesborg – huvudsakligen bestod av tillverkning av smalts är det denna
tillverkning som översiktligt beskrivs nedan.
Metallen kobolt (Co) upptäcktes och beskrevs av den svenske kemisten Georg
Brandt 1735 men koboltföreningar har använts åtminstone från antiken för att
blåfärga glas. Under 1400-talet började man i Tyskland använda ett malmmineral
som blev kallat kobolt efter de underjordiska bergtrollen ”kobölderna”. Detta
malmmineral användes för tillverkning av s.k. safflor eller zaffer, som var en
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blandning av den rostade malmen och sand, som användes i den framväxande
glasindustrin. (Langhof 2003:39).
Utvinningen av koboltmalm i Sverige påbörjades 1738 då man började utvinna
koboltmalm ur Los koppargruva i Hälsingland. De första malmfångsterna såldes
till utlandet för vidare bearbetning men senare anlades Sophiendals blåfärgsverk
och glasbruk strax söder om gruvorna. I övrigt har det endast funnits en handfull
kända svenska koboltmalmförekomster, varav Vena gruvfält, är en. De övriga av
vikt under 1700- och 1800-talen var Håkansboda gruvor i Västmanland,
Tunabergs gruvfält i Södermanland och Gladhammars gruvfält i Småland
(Langhof 2003:40f). Kobolt har också utvunnits som biprodukt vid Åtvidaberg i
Östergötland och Riddarhyttan i Västmanland liksom vissa koboltprodukter vid
metallextraktionsverket i Falun i Dalarna (Tegengren 1924:58f). Brytvärda
förekomster skall också ha funnits vid Bäsinge, Lainijaur och Kiskamavaara
(Närlund & Torstensson 2008).
Tillverkningsprocessen för att erhålla smalts följde två steg (jmf Langhof 2003);
1. Koboltglans (CoAsS) rostades vid ca 900°C. Genom detta avgick arsenik och
svavel i form av gaser och man erhöll koboltoxider (CoOCo2O3) =
safflor/zaffer.
2. Safflor/zaffer glödgades tillsammans med pottaska och sand (huvudsakligen
kvarts) vid ca 1100-1200°C till en smälta, som vid avkylning gav ett djupblått
granulerat glas = smalts.
Därefter maldes, slammades och siktades smaltsen för att framställa pigment av
olika storlekar. De grövsta, och blåaste, användes för dekorationsändamål, de
något finare till målarfärger och de finaste pigmenten, eschel efter tyskans Esche
= aska, användes för färg eller smältes om igen. (Langhof 2003:39).

Tidigare undersökta koboltverk i Sverige
Tidigare har endast en arkeologisk undersökning av kobolthanteringens lämningar
skett i Sverige, nämligen vid Sophiendals glasbruk och blåfärgsverk i Los. Där
utfördes 1993 en kartering och mindre arkeologisk undersökning av Länsmuseet
Gävleborg.
Till en början såldes koboltmalmen, som bröts i Los, rå till utlandet där
förädlingen skedde men 1744 inrättades Sophiendals blåfärgsverk för tillverkning
av smalts. På 1760-talet inrättades även ett glasbruk på platsen för att bättre nyttja
koboltverkets ugnar. Verksamheten vid glasbruket kom att upphöra redan 1771
och då malmen vid Los gruva sinade upphörde även allt arbete vid koboltverket
1773. (Hovanta 1996:5f).
Vid undersökningen av Sophiendals glasbruk användes en ögonvittnesskildring
från 1752 vid tolkningen av de på platsen synliga lämningarna. I uppteckningen
”Loos Coboldverck i Ferilla Sockn och Helsingeland beskrifvit År 1752”
beskriver Daniel Tilas byggnaderna i drift och genom denna och arkeologiska
undersökningar av några av anläggningarna kunde de flesta av de karterade
lämningarna funktionsbestämmas (jmf Hovanta 1996). Sophiendal framträdde då
som ett bruksområde med byggnader i ett rätvinkligt system på båda sidor om en
bruksgata i vars bortre ända brukskontoret och bruksägarens bostad var belägen,
lite vid sidan om verkstadsområdet. Arbetarbostäderna var anlagda vid sidan om
övriga byggnader och inom området fanns mindre odlade ytor (Hovanta 1996:13).
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METOD OCH GENOMFÖRANDE
Särskild vikt lades under förundersökningen vid att bedöma omfattning,
bevarandegrad och kunskapspotential av kobolthanteringens lämningar inom
området då denna typ av lämning är mycket ovanlig i Sverige.
Fornlämningens karaktär är sådan att det, för att uppfylla syftet med den
arkeologiska förundersökningen, inte bedömdes krävas någon schaktning.
Eftersom det inte heller var klarlagt om vissa delar av grunderna i området går att
bevara vid en eventuell sanering ansågs det inte heller önskvärt att i
förundersökningsskedet påverka dessa fysiskt. Det bedömdes inte heller att det i
detta skede fanns något behov av naturvetenskapliga analyser från området.
Förundersökningen kom istället att koncentreras på nedanstående
undersökningsmoment.

Arkiv- och litteraturstudier
De historiska dokument som behandlar Johannesborgs vaskverk finns tillgängliga
genom publicerad litteratur och därför lades stor vikt vid litteraturstudier. Någon
excerpering av primärkällor i arkiv bedömdes inte vara nödvändig för att uppfylla
syftet. Däremot togs kontakter med Brandförsäkringsverket samt Lantmäteriets
kartarkiv för att få tillgång till historiskt kartmaterial över undersökningsområdet.
Dessutom togs kontakt med den lokala hembygdsföreningen för att få tillgång till
ytterligare relevant material. Huvuddelen av detta arbete utfördes under förberedelsefasen.
Johannesborgs vaskverk finns redovisat på två historiska kartor. Dels på en
plankarta från 1829 i försäkringshandlingar från Brandförsäkringsverket, dels på
en karta i en lantmäteriakt från 1851.

Figur 4. Detalj av plankarta
från 1829, försäkringsnummer
Hammar 15170,
Brandförsäkringsverket.
Bearbetning av mikrokort.
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I brandförsäkringshandlingarna från 1829 – ”Verk och inrättningar på Åmmetorps
mark. Ägare Johannesborgs cobolt grufwe bolag” (försäkringsnummer Hammar
15170) – är byggnaderna vid Johannesborgs detaljerat beskrivna och även
redovisade på en plankarta, se figur 4 ovan. Eftersom Brandförsäkringsverket
avvecklar sin verksamhet är arkivet för tillfället stängt och det har därför inte varit
möjligt att i nuläget få tillgång till handlingarna i original. De mikrofilmade
handlingarna är dock tillgängliga via Svensk arkivinformation, Riksarkivet
(www.svar.ra.se).
På 1851 års ”Arealafmätning och rågångsförättning…” över Åmmetorp, se figur
5, är även Johannesborg karterat. De enskilda byggnaderna redovisas inte i
beskrivningen, men byggnaderna inom Johannesborg är markerade på den
tillhörande kartan (för detalj över Johannesborg, se figur 9 nedan).

Figur 5. Karta ur LMV akt 18-HAM-144 från
1851.

Byggnadernas lägen och uppgifter från dessa två akter har jämförts med de idag
synliga anläggningarna som en del i tolkningen av undersökningsområdet.
Som nämnts ovan under rubriken Kobolthanteringen i Sverige har det tidigare
endast utförts en arkeologisk undersökning av kobolthanteringens lämningar i
Sverige, i Los socken i Hälsingland. Resultatet av denna undersökning användes
som jämförelsematerial vid såväl fältarbete som vid tolkningen av anläggningarna
inom undersökningsområdet.
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Kartering av området
Vid fältarbetet användes, för jämförbarhetens skull, den indelning av
undersökningsområdet i delområden A-H som upprättats av Envipro Miljöteknik,
se figur 6. Undersökningsområdet omfattade också de kring- och mellanliggande
områden som ingår i fornlämningsområdet RAÄ Hammar 13:1.

Figur 6. Karta över områden med gruvavfall vid Johannesborgs vaskverk.
A-C = ”vaskhusområdet”, D = ”bokhusområdet”, E = ”röda högen/malmkroppen”, F = ”malm i
vägen”, G = ”vasksand i Venaån”, H = ”vasksand i Åmmelången”. Karta från Envipro Miljöteknik.

Karteringen skedde med GPS med en noggrannhet på ca 2 meter i kombination
med ortogonal inmätning. Inmätningarna är gjorda i RT 90 2,5 gon V.
Efterbehandlingen av mätdata skedde digitalt. GIS-underlag erhölls också från
Envipro Miljöteknik.
Anläggningarna numrerades med romerska siffror för att undvika förväxling med
byggnadsnumreringen på den ovan nämnda 1829-års plankarta.
Lämningar inom område A-C (vaskhusområde) samt D (bokhusområde)
karterades och beskrevs. Dessa anläggningar tilldelades nr I och löpande. I
samband med detta mättes även anläggning XXXI in med GPS.
Övriga delområden (E-H) samt kring- och mellanliggande partier besiktigades och
inventerades. De synliga anläggningar som påträffades även inom dessa områden
karterades eller bestämdes till läge utifrån historiska kartor och genom manuell
inmätning. De anläggningar som mättes in manuellt eller efter historiska kartor är
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markerade med avvikande färg på översiktsplanerna. Dessa anläggningar
tilldelades en nummerserie från nr XXX och löpande. Anläggning XVI motsvarar
delområde E – ”malmhögen” – och är ungefärligt markerad.

Rumslig avgränsning av fornlämningen inom exploateringsområdet
Den rumsliga avgränsningen av fornlämningen gjordes i samband med
karteringen av område A-C och D, samt framförallt vid besiktningen av övriga
delar av undersökningsområdet.
De iakttagelser som gjordes under fältarbetet jämfördes med de övriga uppgifter
som framkommit. Det sammantagna resultatet utgjorde sedan en grund för en
bedömning av fornlämningens omfattning.

Bedömning av fornlämningens bevarandegrad
Bedömningen av fornlämningens bevarandegrad gjordes i samband med
kartering, besiktning och beskrivning av området samt utifrån de uppgifter som
framkom genom arkiv- och litteraturstudier.

Fotodokumentation av de lämningar som är synliga
De lämningar som var synliga och som bedömdes relevanta dokumenterades med
digitalkamera. Ett urval av dessa fotografier redovisas i denna rapport.

Kontakt med hembygdsförening
I samband med genomförandet av uppdraget togs kontakter med den lokala
hembygdsföreningen – Åmmebergs Bygdeförening – dels för att diskutera deras
tolkning av lokalen utifrån det av dem kända källmaterialet, dels hur lokalen har
använts av dem i olika aktiviteter. Även deras fortsatta önskemål om bevarade
eller eventuellt återställande av platsen diskuterades. Dessa kontakter togs såväl
per telefon under förberedelsearbetet som vid Johannesborgs vaskverk i samband
med fältarbetet för att diskutera lämningarna på plats. Vid detta möte, 2009-12-29,
deltog Märta Carlsson, ordförande samt Folke Carlsson, Lars-Erik Eriksson och
Axel G. Hildor. Synpunkter som framkom har beaktats och inarbetats i denna
rapport.
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RESULTAT OCH TOLKNING
Historik
Vena gruvfält började brytas 17703 och brytningen pågick till 1786. Under denna
tid utvanns främst kopparmalm, men snart började även koboltmalmen tas tillvara
genom handskrädning. (Tegengren 1924:250, Waldén 1947:106, 1957:33).
Gruvdriften återupptogs 1805 då det s.k. Vena bolag bildades. Fram till 1812
utvanns både koppar- och koboltmalm men därefter koncentrerades driften
uteslutande på koboltmalm fram till 1825. (Tegengren 1924:250, Waldén
1957:33). I början krossades malmen med slägga och maldes i kvarnar drivna av
handkraft (Söderstéen & Wibel 1907:41).
1825 ombildades Vena bolag till Fredriksbergs gruvbolag med bergmästaren G. S.
Tham som huvudintressent, samtidigt bildade han ett nytt bolag – Johannesborgs
bolag – som bearbetade Lerbäcks- och Johannesborgsgruvorna (Söderstéen &
Wibel 1907:28, Tegengren 1924:250f, Waldén 1957:33). Bildandet av
Johannesborgs bolag uppmärksammades i en tidningsartikel den 12 november
samma år, där det även står att läsa följande om Johannesborgs koboltgruva;
”…Koboltsgrufvorne lära vara de rikaste i Sverige och malmen äfven bättre än
den Sachsiska, emedan den hålla mindre arsenik.” (Söderstéen & Wibel
1907:28). Kring dessa år inträdde en glansperiod vid Venafältet. Waldén
konstaterar att uppgifter om över 4000 anställda onekligen är överdrivna, men
uppemot 1000 personer i arbetsstyrkan förefaller fullt möjligt och antalet gruvhål
på Venafältet kom att bli över 100 stycken (1957:33f). I Söderstéen & Wibel
(1907:46) anförs att Fredriksbergs- och Johannesborgsbolagen 1825 sysselsatte
”omkring 860 mer eller mindre arbetsföra personer”.
Kvarnar som drevs av oxkraft inrättades med tiden, dels en vid Vena gruvfält, dels
en vid Fredriksberg. Något senare kom även vattenkraft att användas och en
kvarnbyggnad med stampverk anlades av Fredriksbergsbolaget vid ett vattendrag
på ca en åttondels mils avstånd från gruvorna, på gränsen mellan Nyhyttans och
Åmmestorps mark4. (Söderstéen & Wibel 1907:41). Den skrädda malmen
undergick i ett bok- och vaskverk en hel serie processer bestående av krossning,
malning, vaskning på planhärd – stosshärd – slamning för hand i skopa och
slutligen separation med hjälp av magnetiserade stålstänger. (Tegengren
1924:251).
Enligt ett avtal från 1825 ägde Johannesborgsbolaget rätt att begagna
Fredriksbergsbolagets vattendrivna stampverk varannan vecka. Vattentillgången
var dock inte tillfredsställde och ett nytt verk byggdes för Johannesborgs räkning
längre ned i samma vattendrag på Åmmestorps mark, som kom att stå färdigt
1826. I en promemoria av Tham från detta år finns angivet vilka nya anläggningar
som uppförts året innan; boningshus för förvaltaren med tillhörande uthus (i
boningshuset är slamsal inrättad), 1 vaskhus, 2 bulthus, 1 mindre boningshus för
arbetare m.m. Under uppbyggnad år 1826 var enligt samma promemoria förutom
3

Enligt Waldén (1947:106, 1957:33) påbörjades brytningen redan på 1760-talet.
Vilket borde motsvara platsen för RAÄ 14 i Hammars socken. Vid denna plats har förmodligen fler
industriella verksamheter ägt rum. Slaggvarpet på platsen består av kopparslagg och det skall ha funnits en
provhytta för kopparmalm från Venafältet på platsen mellan 1809-1822 (t.ex. Skyllberg 1998:100). Namnet på
platsen och det intilliggande ödetorpet ”Masugnen” antyder dock att även järnhantering pågått på platsen.
4
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ovannämnda stampverk med malmbodar ytterligare 18 malmbodar vid åtskilliga
gruvor, 1 stort boningshus för arbetare och 1 kolhus. (Söderstéen & Wibel
1907:41f).
Kring denna tid börjar dock en konjunkturnedgång. I en femårsberättelse för
1822-26 berättas också att gruvägarna har ”…låtit uppföra kostsamma
mechaniska inrättningar, för att, genom Malmens förädling till Smalts, i någon
mon kunna erhålla den ersättning för nedlagde Capitalier, som rå-ämnet nu mera
icke kan gifva.” (Söderstéen & Wibel 1907:46).
Kobolt var ett ytterst eftersökt och väl betalt färgämne men just vid denna tid
inträffade alltså en konjunkturförsämring. Andra och billigare färgämnen ersatte
kobolten och såväl efterfrågan som priser sjönk katastrofalt. (Waldén 1957:34).
Redan omkring 1827 hade resultaten försämrats pga. en kombination av en
neråtgående konjunktur på koboltmarknaden, malmens försämring i kobolthalt
och en större kostnad genom djupare brytning. (Tegengren 1924:251). I
femårsberättelsen för 1827-31 berättas att endast ett fåtal gruvor bearbetas.
Genom ”…serskilde kostsamma Bok- och Slamverksinrättningar…” bearbetas
också material från äldre varp samt ur vad som kallas ”Sylt- samt Moshögar”.
Efterfrågan på kobolt sägs saknas. (Söderstéen & Wibel 1907:46f). För
nästföljande period 1832-36 berättas att det fortfarande var en för kobolt dålig
konjunktur och att det fortfarande endast var ett mindre antal gruvor som
bearbetades och att sovring skedde ur äldre varp. 1837-42 minskades
tillverkningen ännu mer och den brutna malmen rengjordes vid bl.a. Johannesborg
och avyttrades utan vidare förädling. (Söderstéen & Wibel 1907:47).
Fredriksbergsbolaget uppgick 1842 i det lönsammare Johannesborgsbolaget, men
konjunkturen blev allt sämre vilket ledde till att bolaget upplöstes 1849
(Söderstéen & Wibel 1907:49, Waldén 1957:34).
Efter nedläggningen av Johannesborgsbolaget 1849 fortsatte brytning och
vaskning i mindre skala (Tegengren 1924:251). Ännu 1852 pågick en viss
brytning på Venafältet men därefter upphörde både brytning och vaskning
(Söderstéen & Wibel 1907:49). Under perioden efter 1849 bytte Venafältets
gruvor ägare ett antal gånger innan de slutligen förvärvades av Vieille Montagne
1857 (Waldén 1957:35ff).
När Vieille Montagne blev ägare till Venafältet var alla gruvor utom Gamla
Venagruvan sönade och på Venafältet bröts tämligen oansenligt med koppar- och
koboltmalm under 1860-talet (Waldén 1957:49). Under 1870- och 80-talen bröts
också såväl koppar- som koboltmalm men inte heller då i några större mängder.
Vid Gamla Venagruvan anlades ett vaskverk för anrikningen av kopparmalmen
1864, det byggdes om 1873 men lades ned redan 18775. Då togs det vid
Johannesborg uppförda blymalmsvaskeriet i anspråk även för koppar- och
koboltmalmen. 1881 skedde endast försvarsarbeten på fältet och den brytning av
kopparmalm som skedde 1882 utgjorde den sista gruvdriften på Venafältet.
Vaskverket vid Johannesborg drevs vidare till 1895 och revs slutligen 1906.
(Waldén 1957:62).
Under denna andra period vid Johannesborgs vaskverk fraktades även blymalm
från Zinkgruvan till Johannesborg för vidarebearbetning. Enligt uppgifter
5

Enligt det kronologiska sammandraget i Waldén (1957:218) lades dock vaskverket på Venafältet ned redan
1873 och anrikningsverket för blymalm vid Johannesborg uppfördes 1876.
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kopplades då en blyvagn av malmtåget från Zinkgruvan till anläggningen vid
Åmmeberg och blymalmen fraktades på pråm till Johannesborg. En av dessa
pråmar skall, enligt traditionen, ha gått under med tre man strax utanför
Johannesborg6. (Hildor 2008:139).

Fornlämningens bevarandegrad och art
Anläggningar inom undersökningsområdet
Det framgick tidigt under fältarbetet att rivningen av vaskverket på platsen 1906
varit mycket omsorgsfull och att i princip endast rester efter grunder fanns
bevarade synliga inom området.
Under fältarbetet identifierades sammanlagt 26 anläggningar inom undersökningsområdet, se figur 8. Anläggningsbeskrivningar redovisas i Bilaga 1.
Förutom de 26 anläggningar som karterades finns det uppgifter om ytterligare
anläggningar inom undersökningsområdet som inte kunde identifieras i fält;
På 1829 års karta finns en malmbodsbyggnad markerad, se figur 4 (nr 2) nära
bokverket. Några spår av denna kunde inte återfinnas. På 1851 års karta finns den
inte markerad, däremot finns en ”stegliknande” anläggning nordöst om läget för
1829-års malmbod, se figur 9, som skulle kunna tolkas som en ny plats för
malmbås. Inte heller vid detta läge kunde någon anläggning iakttas i fält.
Alldeles utanför undersökningsområdet finns ytterligare två byggnader markerade
på de båda historiska kartorna, motsvarande nr 1 (arbetsstuga) och nr 15
(laboratoriebyggnad) på 1829-års karta, se figur 4. Dessa byggnader utgörs
numera av fritidshus, se figur 2. Enligt 1829-års beskrivning skall laboratoriebyggnaden ha innehållit en calsinerugn. Eventuella rester av denna kan möjligen
finnas i fritidshuset och enligt muntliga uppgifter från Åmmebergs Bygdeförening
i fritidshusets källare (2008-12-29).
Enligt muntliga uppgifter från Axel Hildor (2008-12-29) ska det i hans barndom
också ha funnits höga träplank mellan varpet (anläggning XVI) och vägen, som
hindrade de då större högarna från att rasa ut. Några spår av dessa plank kunde
inte identifieras i fält.
Enligt beskrivningen i 1851 års lantmäteriakt skall det också ha funnits en vattenränna nedgrävd mellan anläggning IV och VIII. Då det i denna del av området
också påförts massor i senare tid torde en eventuellt kvarvarande ränna vara
bevarad under de påförda lagren.

Figur 7. Varpet, anläggning XVI, från SÖ.
Foto: Lena Berg Nilsson 2008.
6

Enligt berättelser från 1930-talet skall vraket då ha siktats genom den klara och genomskinliga isen av
skridskoåkare. År 1999 genomfördes dykningar för att försöka påträffa vraket men utan framgång (Hildor
2008:139f).
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Figur 8. Översiktsplan över undersökningsområdet med anläggningsnummer och typ av
anläggning redovisade. För anläggningsbeskrivningar hänvisas till Bilaga 1.
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Tolkning av anläggningarnas funktion
Det är inte helt tydligt vilka steg i koboltframställningen som utförts vid Hammar
13:1, men åtminstone under den första perioden vid Johannesborg gjordes försök
med att framställa smalts ur malmen enligt den ovan nämnda femårsberättelsen
för 1822-26.
Genom de historiska kartorna, beskrivningarna till dessa och uppgifterna i
femårsberättelserna som anförts under Historik ovan, jämförelser med undersökningarna vid Sophiendals blåfärgsverk samt upplysningar om kobolthanteringen ur Sven Rinmans Bergwerkslexicon från 1788-89 (t.ex. publicerat på
Jernkontorets hemsida, www.jernkontoret.se), är det ändå möjligt att åtminstone
delvis utläsa vilka processteg som bör ha ägt rum, och vilka anläggningar som
därför bör ha funnits inom fornlämningsområdet. För en sammanställning över
tolkningen av anläggningarna och kommentarer till dessa se även tabell 1 nedan.
Enligt beskrivningen av schmaltz ur Sven Rinmans ”Bergwerkslexicon” kan man
uttyda att man först sovrade den råa koboltmalmen. Enligt Rinman bokades
därefter malmen under vanliga bokstampar som drevs med vatten och slogs
genom ett fint såll. Därefter la man den i en calsinerugn som eldades med ved tills
det mesta av arseniken gått bort (jmf Rinman1788-89). Detta torde motsvara det
första steget i tillverkningsprocessen – erhållandet av safflor/zaffer. Därefter
rostas safflorn tillsammans med kiselmjöl och pottaska. Kiselmjölet bestod av
kvarts som bränts, bokats med vatten och slammas till ett fint mjöl (jmf Rinman
1788-89) dvs. det andra steget i tillverkningsprocessen – erhållandet av smalts.
En jämförelse med Sophiendals blåfärgsverk visar att det där fanns en
calsinerhytta med förrådskammare där den calsinerade malmen förvarades. Det
fanns också en koboltsmälthytta för tillverkningen av smalts. I denna fanns en
smältugn för fyra deglar, en torkugn för veden, en temperugn för värmning av
deglarna och en ”mängkista”. Mängen var benämningen på blandningen av
råvaror. Det fanns också en pottaskehytta samt ett vattendrivet krossverk för
krossningen av kvartsen och en rostugn för att rosta den. (Hovanta 1993:12)
Överfört på Johannesborg innebär detta att sovringen av malmen troligen skedde
vid gruvorna på Venafältet, men att de övriga processtegen ägde rum vid
Johannesborg. Vid Johannesborg bör det åtminstone ha funnits ett vattendrivet
bokverk, sumpar för sållningen samt en calsinerugn för tillverkningen av
safflor/zaffer. Bokningen har skett vid bokverket (anläggning X) och den fortsatta
vattensållningen sannolikt i vaskverksbyggnaden (anläggning VIII) eller i
”mjölföringshuset” (anläggning IV), där ”mjölföringsumpar” skall ha funnits. Den
efterföljande calsineringen bör ha skett i ”Laboratoriebyggnaden” (nr 15 på 1829års karta) vilket motsvaras av det fritidshus som är beläget strax norr om
fornlämningsområdet, där en calsinerugn skall ha funnits.
För den vidare framställningen av smalts vid Johannesborg bör det även ha funnits
rost och ett vattendrivet krossverk samt kar för slamningen. Någon rost
påträffades inte under fältarbetet och nämns inte i de historiska källorna, men
bränt material påträffades vid vaskverket (anläggning VIII), se figur 10 nedan,
vilket kan tyda på att denna del av processen ägt rum inom vaskverksbyggnaden.
Enligt uppgifter från Åmmebergs Bygdeförening skall en rostugn ha funnits inom
området mellan 1876 och 1896, möjligen i den byggnad på 1851 års karta som
motsvarar anläggning XXXVII (Envipro Miljöteknik 2007a:8). Något stöd för

19

Tabell 1. Anläggningslista med funktionstolkning, Hammar 13:1.
Anläggningsnummer
I

Funktion

Kommentar till funktionstolkning

Ramp?

II
III

Stödmur
Stödmur

IV

Mjölföringshus 7
/Blåfärgsverk?

V

Stenskoning

VI

Dammvall och
del av vaskverk
Stenskoning
Vaskverk/
Blåfärgsverk?
Stenrader
Del av kanal
Fundament
Kajkant

Är ej markerad på 1829 eller 1851 års karta. Utgör möjligen rester av
en ramp till övre våningen på mjölföringshuset (anl. IV).
Se anläggning IV.
Platsen för stödmuren motsvaras möjligen av en ”streckmarkering”
på 1851 års karta, se fig. 9. Vad denna markering motsvarar är inte
klarlagt men möjligen markerar den slutet på den branta
backsluttning där källaren (anl. XXXI) är anlagd enligt 1829 års
beskrivning.
Mjölföringshus (nr 7) enligt 1829 års beskrivning. Enligt samma
beskrivning skall den övre delen ha bestått av en öppen vind som
användes som virkeshus eller materialbod. Enligt beskrivningen
fanns också två stora mjölföringssumpar på nedervåningen. Till
huset skall gå en djupt nedgrävd och med jord övertäckt vattenränna
från vaskverket. Byggnad även markerad på 1851 års karta.
Läget motsvaras av vaskverkets (anl. VIII) vattenmagasins begränsning i norr på såväl 1829 som på 1851 års kartor, se fig. 4 och 9.
Utgör samtidigt en del av vaskverksbyggnaden (anl. VIII).
Dammvallen är markerad på både 1829 och 1851 års kartor.
Läget för bäckfåran är detsamma som på 1829 och 1851 års kartor.
Vaskverksbyggnad enligt såväl 1829 (nr 6) som 1851 års
beskrivningar. Enligt 1829 års beskrivning innehöll
vaskverksbyggnaden bl.a. ett engelskt underfallshjul, stötbänk samt
mjölföringssumpar innanför och längs östra väggen.

VII
VIII
VIIIa
VIIIb
VIIIc
IX

X
XI
XII
XIII

XIV
XV
XVI
XXX

XXXI
XXXII

Bokverk
Grund
Grund?
Stödmur/
Fundament till
vattenränna
Stödmur
Stenskoning
Varp
Byggnad med
brygghus, bagarstuga samt ev.
slamsal
Källare
Förvaltarens
bostadshus

XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI

Ekonomibyggnader

XXXVII

Byggnad

XXXVIII

Klensmedja

XXXIX

Klensmedja

Motsvarar ej 1829 eller 1851 års kartor. Kajen hör troligen samman
med att blymalm fraktades på pråm till Johannesborg under Vieille
Montagnes ägoperiod.
Plats för bokverk enligt 1829 (nr 3) och 1851 års kartor.
Ingen anläggning finns på denna plats på 1829 eller 1851 års kartor.
Ingen anläggning finns på denna plats på 1829 eller 1851 års kartor.
Motsvarar eventuellt läget för bokverkets (anl. X) vattenränna enligt
1829 och 1851 års kartor. Möjligen har därför denna stödmur även
fungerat som fundament till vattenrännan.
Möjligen utgör denna stödmur rester av bokverkets (anl. X) grund.
Läget för bäckfåran är detsamma som på 1829 och 1851 års kartor.
Finns ej markerade på 1829 eller 1851 års kartor.
Markerad på 1829 (nr 14) och 1851 års kartor. Enligt 1829 års
beskrivning var det en upptimrad byggnad i två våningar som
innehöll brygghus och bakarstuga. Enligt beskrivningen skulle den
södra gaveln inredas till slamsal.
Markerad på både 1829 (nr 13) och 1851 års kartor.
Markerat på både 1829 (nr 8) och 1856 års kartor. Enligt 1829 års
beskrivning förvaltarens bostadshus i två våningar med bl.a. två
kamrar och kök på nedervåningen. Enligt promemoria 1826 fanns en
slamsal inrättad i boningshuset. 1851 anges också ”kryddland” i
detta område. Idag finns bärbuskar kvar.
Inom detta område är fyra byggnader vardera markerade på 1829 och
1851 års kartor, dock inte med sinsemellan överensstämmande lägen.
Enligt 1829 års beskrivning utgjordes byggnaderna av visthusbod (nr
9), foderlada (nr 10), ladugårdshus (nr 11) och avträde (nr 12). Det
har inte varit möjligt att knyta de enskilda anläggningarna till
respektive byggnad på de historiska kartorna.
Saknas på 1829 års karta. Byggnad markerad på 1851 års karta.
Ingen funktion omnämns, har möjligen innehållit rostugn 1876-96,
inget i förundersökningen antyder dock detta.
Markerad på 1829 och 1851 års kartor. Stora klensmedjan (nr 5)
enligt 1829 års beskrivning.
Markerad på 1829 och 1851 års kartor. Lilla klensmedjan (nr 4)
enligt 1829 års beskrivning.

7

Mjöl är benämningen på det vid bokverk erhållna grövsta fraktionerna som lägger sig i den första sumpen,
eller mjölkistan, Genom vaskning erhålls då s.k. mjölslig (jmf Rinman 1788-89)
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Figur 9. Detalj ur kartan tillhörande 1851 års lantmäteriakt (18-HAM-144) med byggnadsnummer
från 1829 års karta markerade. De idag synliga anläggningarna redovisas i figuren med
anläggningsnummer för att få en jämförelse med den historiska kartan men är endast delvis
rektifierad mot denna.
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denna tolkning framkom dock inte vid förundersökningen. Krossningen av kvarts
kan även den ha skett i vaskverksbyggnaden, eftersom den innehöll en ”stötbänk”.
Kar för slamningen bör ha funnits i de ”slamsalar” som nämns i de historiska
källorna. 1826 skall den ha varit belägen i förvaltarens boningshus (anläggning
XXXII), men 1829 omnämns ingen i den byggnaden utan istället nämns att en
slamsal skall uppföras i brygg- och bakhuset (anläggning XXX). En tolkning är
att det inte var speciellt praktisk med en slamsal i bostadshuset utan att denna så
snart det var möjligt flyttades närmare sjön tillsammans med de övriga industriella
anläggningarna.
I samband med Envipro Miljötekniks provtagningar i ”mjölföringshuset”
(anläggning IV) påvisades låghaltig Cu-Zn malm vilket enligt deras rapport kan
tyda på att platsen vid ett senare tillfälle kan ha använts som malmförråd
(2007a:8).

Figur 10. Bränt material inom anläggning
VI och VIII, från V.
Foto: Lena Berg Nilsson 2008.

En mängd frågor är dock obesvarade vad gäller funktionstolkningen av de olika
anläggningarna. Vilka processer har ägt rum i anläggning IV - ”mjölföringshuset”
och anläggning VIII - vaskverket? Fler mjölföringssumpar har funnits i båda
byggnaderna och enligt 1829-års beskrivning är de samtida. Har sållningen efter
bokningen ägt rum i båda byggnaderna, och i sådana fall varför? Har denna
sållning endast skett i en av byggnaderna, i så fall vilken och vilken funktion har
sumparna i den andra byggnaden fyllt? Namnet ”mjölföringshus” antyder att det
är där sållningen skett, se not 7, men om endast processteget från safflor till smalts
har skett i vaskverksbyggnaden borde denna istället vara benämnd
”koboltsmälthytta” eller liknande av samtiden.

Figur 11. Lämningar från ”mjölföringshuset”, anläggning IV, från S.
Foto: Lena Berg Nilsson 2008.
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Vid Sophiendal i Los vidarebearbetades smaltsen till pigment. Först maldes den
sönder i ett kvarnhus. Escheln vaskades sedan i slamkar i vaskekammaren utanför
vilken det fanns en stor eschelsump. Därefter torkades och siktades eschel och
koboltfärgen i siktar och kistor. (Hovanta 1993:12). Det finns inget i de historiska
källorna som talar för att det vid Johannesborg skedde någon vidareförädling av
smalts till pigment, men några av anläggningarna skulle kunna få en förklaring
om även detta processteg utförts inom området. Dels skulle det kunna förklara de
olika byggnaderna med mjölföringssumpar, dels de anläggningar som inte kunnat
funktionstolkas inom vaskverket.

Tolkning av anläggningarnas kronologi
Utifrån de uppgifter som framkommit under förundersökningen har verksamheten
vid Hammar 13:1 inte pågått kontinuerligt under perioden 1825- 1895. Istället kan
två faser urskiljas;
1. Johannesborgsbolagets anläggning var i drift från 1820-talets andra hälft till
1849 då bolaget läggs ned.
2. La Vieille Montagnes anläggning var i drift från 1876 till 1895. Först som
blymalmsvaskeri och från 1877 även som kopparvaskverk.
Perioden mellan de två faserna skedde hanteringen istället på Venafältet i
anslutning till gruvorna.
Det är också möjligt att preliminärt skikta vissa av anläggningarna kronologiskt;
Anläggning II och IV (mjölföringshuset), V (stenskoning), VI (dammvall), VII
(stenskoning), VIII (vaskverket), X (bokverk), XV (stenskoning), XXX
(byggnad), XXXI (källare), XXXII (förvaltarens bostad) samt XXXVIII och
XXXIX (klensmedjor) kan föras till den första fasen och förefaller ha använts
fram till bolagets nedläggning 1849. Enligt uppgift fick Venaån en ny sträckning
då vaskverket först uppfördes (Envipro Miljöteknik 2007a:8). Den nya
sträckningen kan ses genom t.ex. spår av sprängning i bäcken och de stenskodda
raka sträckorna i densamma (anläggning VII och XV).

Figur 12. Den stenskodda bäckfåran vid utloppet
i Åmmelången, anläggning VII, från NO.
Foto: Lena Berg Nilsson 2008.
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Anläggning XXXVII – en byggnad med okänd funktion – har tillkommit någon
gång under perioden då den endast är markerad på den senare kartan.
Till den andra fasen vid Johannesborg hör anläggning IX (kajkant), XI (grund)
och XVI (varpet). Dessa är inte markerade på någon av de historiska kartorna.

Figur 13. Kajen vid
Johannesborgs vaskverk,
anläggning IX, från NV.
Foto: Lena Berg Nilsson
2008.

Vilka anläggningar som anlagts under första fasen och kvarstod under den andra
har inte varit möjligt att avgöra inom ramen för förundersökningen. Inte heller har
det varit möjligt att skikta anläggning I (ramp?), III (grund), XII-XIV samt
XXXIII-XXXVI kronologiskt.

Fornlämningens omfattning
Johannesborgs vaskverk anlades som en helhet av såväl industriella anläggningar
som bostadsbebyggelse och därtill hörande anläggningar och dessa bör därför
betraktas som en kontext där de olika delarna förstås i ett sammanhang. Dessa
båda delar tillsammans möjliggör också en djupare förståelse för området.
Fornlämningsområdet bör därför utökas för att även innefatta anläggningarna
öster om vägen samt anläggning XXX och XXXI, se figur 14. Däremot föreslås
inte att dagens fritidshus ingår i fornlämningsområdet. Om möjlighet finns bör det
dock i förlängningen utredas huruvida lämningar efter den industriella aktiviteten
finns bevarade i byggnaderna.
Hjulgraven som f.n. ingår i beskrivningen till RAÄ Hammar 13:1 föreslås istället
att registreras under eget nummer, alternativt tillsammans med de hittills ickeregistrerade stånggångslämningarna, då den funktionellt hör samman med
Venafältet.
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Figur 14. Utdrag ur fastighetskartan med de karterade anläggningarna och förslag till ny
begränsning för fornlämningen RAÄ Hammar 13:1 markerade. Underlag ur GSDFastighetskartan. © Lantmäteriet CA2009/0380.
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Bedömning utifrån resultat och tolkning
Johannesborgs vaskverk, fornlämning 13:1 i Hammars socken, rymmer en hög
kunskapspotential och har ett stort pedagogiskt värde. Dels därför att lämningar
efter kobolthanteringen är mycket ovanliga i Sverige och kunskapen kring denna
hantering är ofullständig, dels därför att fler av lämningarna i området även kan
förstås och levandegöras, bl.a. genom historiska kartor och beskrivningar av
byggnaderna och deras funktion från anläggningsskedet under 1820-talet.
Johannesborg är också väsentligt för förståelsen av det bergshistoriska landskapet
kring sjön Åmmelången då det föregick Vieillle Montagnes etablering i bygden.
Johannesborgs vaskverk anlades som en helhet av såväl industriella anläggningar
som bostadsbebyggelse och därtill hörande anläggningar och dessa bör därför
betraktas som en kontext där de olika delarna kan förstås i ett sammanhang. Dessa
båda delar tillsammans möjliggör också en djupare förståelse, inte enbart av de
tekniska aspekterna av kobolthanteringen utan också av den miljö och de
levnadsvillkor som gällde för de människor som var involverade i hanteringen.
Stora delar av processen finns inte belagda i de historiska dokumenten och kan
heller inte avläsas av förundersökningen. Eftersom området rivits så omsorgsfullt
är det inte heller säkert att dessa är bevarade under de påförda massorna, men det
finns möjlighet att de kan tydas om en särskild arkeologisk undersökning
genomförs av lokalen. Framförallt gäller detta anläggning IV och VIII och ytan
däremellan samt XXX och XXXIII. Vid den planerade saneringen av området bör
schaktövervakning ske av resterande del av området då ytterligare spår efter
anläggningar kan finnas under massorna.
Området med bebyggelselämningar öster om vägen, som rekommenderas ingå i
fornlämningsområdet, var ej aktuellt för saneringsåtgärder i samband med
genomförandet av förundersökningen. Om provtagning/sanering skulle bli aktuell
även i denna del av undersökningsområdet bör detta inte tillåtas i detta skede, då
ingrepp i denna del av fornlämningsmiljön kräver ytterligare antikvariskt
underlag.
Sammanfattningsvis har förundersökningen klargjort att;
 Tillstånd till att ta bort delar av fornlämning 13:1 i Hammars socken bör ges,
men att vissa delar bör bevaras alt. återställas i en sammanhängande kontext så
att den industriella lämningen till största del kan bibehållas och framgent
förstås. Se vidare Utvärdering av fornlämningens potential inför
slutundersökning nedan.
 En särskild arkeologisk undersökning (slutundersökning) bör utföras innan den
planerade saneringen inom området för fornlämningen får ske.
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UTVÄRDERING
Förundersökningens arbetsprocess följde i princip det som angetts i
förundersökningsplanen, dock med en viss försening beroende på snötäcke inför
vid tidpunkten för det första planerade fältarbetet samt vid det utförda arbetet.
Det kunde vid fältarbetet konstateras att fornlämningsmiljön inom undersökningsområdet var betydligt mer komplext än vad som tidigare framgått av uppgifter ur
bl.a. FMIS. En smärre förändring skedde vad gäller karteringen där ett antal
lämningar som påträffades öster om vägen inte karterades digitalt utan manuellt
och efter historiska kartor. Dessa anläggningar redovisas dock med avvikande
färg på översiktsplanerna i denna rapport för att tydliggöra skillnader i
noggrannhet vid inmätningen.
Vid fältarbetet prioriterades ytorna inom gruvavfallsområde A-C då dessa utgjort
kärnområdet för kobolthanteringen inom området. Gruvavfallsområde D visade
sig ha omfattande markskador och lämningar efter de byggnader som fanns
markerade på historiska kartor kunde inte iakttas.
Under fältarbetet var marken inte helt snöfri. Detta innebär att fotodokumentationen av anläggningarna till stor del är otillfredsställande och därför
bör kompletteras vid en slutundersökning, innan saneringen genomförs.

Utvärdering av fornlämningens potential inför slutundersökning
Johannesborgs vaskverk rymmer en hög kunskapspotential och har ett stort
pedagogiskt värde med goda förutsättningar att utan omfattande åtgärder kunna
levandegöras för besökare i området.
En slutundersökning skulle möjliggöra en bättre förståelse för den industriella
hanteringen på platsen genom att tydligare klargöra vilka processteg som ägt rum
inom de olika anläggningarna i området samt genom dateringar skikta
anläggningarna med en större noggrannhet. Då kunskapen om kobolthanteringens
lämningar är mycket bristfällig och lämningarna efter den är ovanliga i Sverige
skulle detta ha stor betydelse för kunskapsuppbyggnaden och forskningen även i
ett nationellt perspektiv.
Johannesborgs vaskverk har också ett stort pedagogiskt värde, vad gäller framför
allt de aktiviteter som skett under perioden 1820-1850. Vaskverkslämningarna är
väl synliga och om vissa grunder och stenskoningar behålls vid såväl slutundersökning som sanering är det möjligt att åskådliggöra processen för besökare.
I samband med saneringen och borttagning av massor är det vår rekommendation
att samtidigt återskapa och tydliggöra vissa strukturer i området som idag inte är
synliga. Detta gäller t.ex. vattenmagasinet öster om anläggning VIII med dess
stenskoningar. Vid en sanering av bäckfåran bör även den stenskoningen
bibehållas för att tydliggöra sambandet med bokverksområdet uppströms.
Om även området med bebyggelse öster om vägen beaktas finns stora mervärden i
området då inte enbart den teknikhistoriska aspekten kan belysas utan
förutsättningar finns att även åskådliggöra vardagslivet vid anläggningen, med
bevarade kulturväxter och lämningar efter bostadshus och ekonomibyggnader.
Då området redan idag nyttjas av besökare finns det också goda förutsättningar att
ge platsen ett mervärde där kulturmiljö och fritidsaktiviteter samverkar.
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Bilaga 1
Anläggningsbeskrivningar
RAÄ Hammar 13:1, Åmmestorp 1:7, Askersunds kommun, Örebro län.

Fig. 1. De karterade anläggningarna vid Johannesborgs vaskverk med gruvavfallsområdena
redovisade på underlag från Envipro Miljöteknik.
A-C = ”vaskhusområdet”, D = ”bokhusområdet”, E = ”röda högen/malmkroppen”, F = ”malm i
vägen”, G = ”vasksand i Venaån”, H = ”vasksand i Åmmelången”.

Anläggningar vid gruvavfallsområde A – C
I.

Ramp/vägbank längs Ö vägg av hus (anläggning II och IV), 20 m l, Ö delen
överlagras delvis av nuvarande vägbank. V långsidan är uppbyggd av påförda
massor och i nivå med Ö långväggen av anläggning IV. I ytan är ett recent påfört
lager av grus. Rampen är avskuren i S delen av dike.

II.

Stödmur, se anläggning IV nedan.

III.

Stödmur, 8 m l, intill 0,6 m h, svagt böjd. Dess N avslutning ansluter i det
närmaste till anläggning XXXIs SV hörn, medan dess S del är överlagrad av
nuvarande vägbank. Uppbyggd av 1-2 lager av kanthuggen sten, 0,2-1,2 m st.

i

IV.

Grund, 16 x 11 m, begränsas i Ö delen av en kallmurad stödmur, anläggning II,
0,7 m h, av upptill 3 lager av kanthuggen sten, 0,4-1,2 m st. Stenarna är
stabiliserade med stenflis i mellanrummen. I 5 av stenblocken är järnkrampor, se
fig. 3. Stödmuren är delvis utrasad åt V. I flera av blocken är synliga borrhål, 2,2
cm i diameter. Grunden begränsas i N och V av synliga rader av syllstenar, 0,20,6 m st. Markskador och påförda massor i S delen av grunden. En telestolpe är
nedgrävd i V långsidans mitt. Se fig. 2 nedan samt rapportens fig. 11.

Fig. 2. Anläggning II och IV, från V.
Foto: Lena Berg Nilsson 2008.

Fig. 3. Detalj av anläggning II, från SV.
Foto: Lena Berg Nilsson 2008.

V.

Stenskoning, 7,5 m l, synlig del 0,3-0,5 m h, uppbyggd av 0,1-0,6 m st
kanthuggna stenar. Begränsning och omfattning kraftigt skadad av dikesgrävning i
V del av stenskoningen samt påförda schaktmassor i Ö delen.

ii

VI.

Dammvall, 10 m l, 4 m br, intill 1,5 m h. dammvallens Ö långsida har en
stenskoning av 0,3-1,2 m st, kanthuggna stenar med stenflis ställvis mellan
blocken. V långsidan har en timmerskoning, intill 1 m h, stockarnas diameter är
14-23 cm. Timmerskoningen är endast synlig i vallens öppning. Dammvallen är
jord- och stenfylld. Dammvallen övergår i fast häll i S delen. Dammvallens V
långsida är till stora delar utrasad och övermossad. Se fig. 4 samt rapportens
omslagsbild.

Fig. 4. Anläggning VI från N.
Foto: Lena Berg Nilsson 2008.

I området strax Ö om anläggning VI är timmerrester, se fig. 5, som enligt uppgift
från Åmmebergs Bygdeförening skall härröra från överbyggnaden till anläggning
XXXI.

Fig. 5. Timmerrester i området öster
om vaskverksbyggnaden.
Foto: Lena Berg Nilsson 2008.

VII.

Stenskoning, längs N sidan av bäckfåra från dammvallens S avslut till sjöstrand,
15 m l, intill 1,2 m nedtill vattenyta, uppbyggd av 0,4-0,9 m st kanthuggna stenar.
Ö om stenskoningen är ny bäckfåra sprängd i häll. Flera borrhål i hällar på ömse
sidor om bäcken.

VIII.

Grund 25 x 9 m stor.
N vägg; Enstaka syllstenar, 0,5-0,7 m st., iakttagbara längs väggens sträckning.
Ö vägg; Ej synlig överlagrad av utrasade massor från dammvall. I N delen är
enstaka syllstenar synliga, 0,4-0,5 m st, ca 8 m l. Möjligtvis kan dammvallens V
långsida ha utgjort byggnadens Ö grundmur.
V vägg; 0,4-0,5 m st syllstenar, mest framträdande i N delen.

iii

S vägg; 3 m br, med stensatta kanter, i V delen är ett varv med inslag av sintrat
material synligt, av 0.5 m st kanthuggna stenar. Väggen är här täckt med silt och
tegelflis, i övrigt kraftigt övermossad och trädbeväxt. Insidan av väggen är
stenskodd, av 0,5-0,7 m st kanthuggna stenar.
I grundens NV hörn är, innanför syllrad en anläggning VIIIa, bestående av två
parallella stenrader. Möjligt fundament av minst 3 resp. 4 stenar, med 0,5-0,6 m
mellanrum, av 0,4-0,6 m st stenar med plan ovansida. Inom dessa har stenar lagts
upp till en grillplats, se fig. 6.
I anslutning till grundens V vägg och dess mellersta del är rester efter en kanal.
Den begränsas i N och S av två stenrader VIIIb, 2 m långa, 0,4-0,5 m st
kanthuggna stenar. Igenfylld med sten. I kanalens längdriktning är den i ens med
öppning i damm-vall, se fig. 7.
I grundens SV hörn är anläggning VIIIc, rester efter ett fundament, bestående av i
betong ingjutna bultar, se fig. 8 och 9.

Fig. 6. Anläggning VIIIa från S.
Foto: Lena Berg Nilsson 2008.

Fig. 7. Anläggning VIIIb från NO.
Foto: Lena Berg Nilsson 2008.

iv

Fig. 8. Schematisk ritning i skala
1:100 över anläggning VIIIc. Punkter
anger läge av i betong ingjutna bultar.
Heldragna linjer markerar läge för
synliga betongfundament.
Ritning:Ola Nilsson 2008.

Fig. 9. Anläggning VIIIc från V.
Foto: Lena Berg Nilsson 2008.

IX.

Kajkant, ca 47 m l, skalmur, uppbyggd av 0,4-1,2 m st, kanthuggna stenar,
mellanrum uppfyllt av 0.05-0,2 m st stenar, se fig. 10. Intill 2,0 m nedtill
vattenyta. Lägre avsnitt för brygga ut i sjön, se rapportens fig. 13. Vid senare
besiktning på platsen och lägre vattenstånd kunde en stenpir ,se fig. 12, samt 4
träpålar (efter en brygga?) iakttas, se skiss, fig. 11, nedan. Pålarna är ca 10 cm i
diameter.

Fig. 10. Anläggning IX från SSO.
Foto: Lena Berg Nilsson 2008.

v

Fig. 11. Ej skalenlig skiss över
träpålarnas läge vid anläggning IX,
synliga vid lågt vattenstånd.
Skiss:Lena Berg Nilsson 2009.

Fig. 12. Piren vid anläggning IX
från Ö.
Foto: Lena Berg Nilsson 2009.

Anläggningar vid gruvavfallsområde D
X.

Bokverk, uppgift om enligt historiska kartor. Inga lämningar är synliga på
platsen som är ungefärligt markerad. Området är kraftigt skadat. Se även
anläggning XIV nedan.

XI.

Grund, begränsas av stödmur på V och S sidan. Stödmuren är kallmurad, intill 2
meter hög, av 0,3 – 1,3 meter stora stenar. 14 m l. Utrasad i SV-hörnet. Delvis
påförda massor. Se fig. 12.

vi

Fig. 13. Område D och anläggning XI
från S.
Foto: Lena Berg Nilsson 2008.

XII.

Grund? Kallmur synlig i SV-hörnet, 0,3-0,4 meter stora stenar. Överlagrad av
fyllnadsmassor innehållande tegel och sten.

XIII.

Stödmur, kallmurad, 35 meter lång och intill 1,7 – 1,8 meter hög av av 0,2- 0,6
meter stora stenar. Övergår efter bokningsområdet till att utgöra stenskoning, se
anläggning XV, i bäckfårans Ö sida.

XIV.

Stödmur, kallmurad, ca 6 meter lång och 0,3-0,6 meter hög av 0,4 – 0,7 meter
stora stenar. Utgör möjligen nedre begränsningen av anläggning X.

Anläggningar inom övriga gruvavfallsområden
XV.

Stenskoning i Ö kanten av bäckfåran, som fortsätter mot gruvavfallsområde C.

XVI.

Varp, intill 1,5 m höga, bestående av flera högar som har lagts samman i en rad.

Anläggningar utanför gruvavfallsområdena
XXX.

XXXI.

Grund, 9x5 m, (20-220º) kraftigt övertorvad, uppbyggd av 0,4-0,6 m st delvis
kanthuggna stenar. Syllstenar tydliga längs S och V sidorna. Spismursröse i
grundens N del, 4 m i diam, 0,5 m h. Grunden är beväxt med träd.
20 m 180º om anl. XXX är:
Källargrund, 8x3 m, (Ö-V), delvis ingrävd i sluttning, intill 1,9 m nedtill botten.
Se fig. 13. Botten är övertorvad. Källarens väggar är uppbyggda av kanthuggen
sten, 0,1-0,7 m stora. Mellan dessa block är flisor av sten eller tegel för att
stabilisera murarna. På insidan är ställvis rester efter kalkbruk. Dörröppning i V
kortsidan, 1,5–1,7 m br, 2 m dj. Den SV delen av V kortväggen är utrasad. I
källargrundens SV hörn (omedelbart till höger om ingången) är en
tegelkonstruktion längs S långväggen, 2x1 m, 1,8 m h. Bägge kortsidorna
likartat uppbyggda, vartannat lager lagt korsvis så väggarnas bredd motsvarar
längden tegelstenarnas längd, 0,4 m. Mellanväggen uppbyggd av tegelsten, lagda
ovanpå varandra så att två fack bildas. 0,7 m ovan golvytan är i bägge facken 2 av
tegel slagna valv. Dessa är mycket konstfullt infogade i såväl kortväggar som
mellanvägg. Ingen eldpåverkan av tegel eller murbruk kan iakttas. Se fig. 14.
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Fig. 14. Översikt över anläggning XXXI
från NV .
Foto: Ola Nilsson 2008.

Fig. 15. Tegelkonstruktionen i anläggning
XXXI.
Foto: Ola Nilsson 2008.

XXXII.

8 m 160º om anl. XXXIs SV hörn och omedelbart Ö om väg är:
Grund, 11x9 m (Ö-V), övertorvad. SV hörnet är utrasad i vägskärning och täkt.
Ställvis kan kanthuggna syllstenar iakttas, 0,2-0,7 m st. I ytan är enstaka
tegelstenar spridda. Längs N långsidans V del är en nedgrävning, 2 m i diam, 0,3
m dj. Omedelbart Ö om denna är en förhöjning, 5x3 m, (Ö-V), rest efter spismur.
Överväxt med träd. Runt grunden, i N, Ö och S är en utjämnad, uppbyggd plan
yta som utgjort tomtmark. I Ö begränsningen av denna växer krusbär och vinbär.
Se fig. 16.

Fig. 16. Anläggning XXXII från V.
Foto: Ola Nilsson 2008.
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XXXIII.

XXXIV.

XXXV.

XXXVI.

14 m 68º om anl. XXXII är:
Grund, 11x4 m (380-180º), oklar utbredning, kraftigt övertorvad, jordvall längs
Ö långsidan, 1-2 m br, 0,5 m h, rikligt med sten under torv. Vid sondning kan
enstaka syllstenar konstateras.
10 m 60º om anl. XXXIII är:
Grund, 5x5 m (70-270º) kraftigt övertorvad. Enstaka syllstenar i V kanten, 0,40,6 m st.
1 m NÖ om anl. XXXIV är:
Grund, 8x(3-5) m (64-264º), kraftigt övertorvad. NV långsidan markerad av 0,40,8 m st, delvis övertorvade syllstenar. SÖ långsida har oklar, skadad av
markberedning. Enstaka stenar i sluttning SÖ om grunden.
24 m 90º om SÖ hörnet av anl. XXXII är:
Grund, 5x4 m (86-286º), kraftigt övertorvad, med enstaka syllstenar i markytan,
0,6-0,8 m st. 2 m S om grunden är mindre hög av sten och taktegel, vilka kan
indikera ytterligare en grund eller rester efter rivning av den byggnad som stått på
grund XXXVI.

18 m SÖ om anl. XXXVI är:
XXXVII. Grund, 14x5 m (192-392º), övertorvad, delvis ingrävd i sluttning. V långsidan
och N kortsidan markerad av syllsten, 0,4-0,8 m st. Ö långsidan markerad av
större block i sluttning. Längs denna är två förhöjningar, en vid S kortsidan och
den andra i grundens mitt, 2-3 m diam med ca 4 m mellanrum. I dessa är i ytan
ställvis 0,4-0,5 m st stenar. Härdar? Ingen eldpåverkan kan iakttas.
Området mellan anläggning XXXIII-XXXVII är skadat av någon form av markberedning.
7 m 140º om anl. XXXVIIs SV hörn är:
XXXVIII. Grund, 4x3 m (170-370º), övertorvad, ingrävd i sluttning. Endast N och Ö sidan
synlig, 0,4-1,0 m st stenar. Enstaka tegelflisor i ytan. Utgör en liten del av en
större byggnad enligt XXXX karta.

XXXIX.

45 m 160º om anl. XXXVIII är:
Grund, 5x5 m (180-380º), kraftigt övertorvad. Härd eller spismursröse i grundens
NÖ hörn, ovalt (80-180º), 0,8 m h, 0,4-0,6 m stenar samt enstaka tegelflis i ytan.
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