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RÖDA
JORDEN

Röda jorden

Röda jorden är den äldsta hittills funna platsen för
järnframställning i Sverige. Området är cirka 5 km2
stort och ligger cirka 3 km sydväst om Riddarhyttan
i Skinnskattebergs kommun. Platsen består av skog,
myr- och mossmarker. På Röda jorden finns en
aktivitetsplats för järnframställning enligt metoder från
tidig järnålder.

Mårtenstorp
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Arkeologiska utgrävningar

Järntillverkning
Att framställa järn ur röd jord är den äldsta metoden att
göra järn. Längre fram i tiden utvanns järn ur sjö och
myrmalm och ännu senare ur malm från berg. Jorden
i området har en hög halt av järnockra och järnoxid,
därför är den röd. Av tio kilo röd jord får man cirka fyra
kilo smidbart järn.

Vandringsled
Från Mårtenstorp, någon km från aktivitetområdet går
en två km lång vandringled genom vacker, trolsk och
uråldrig skog. Den leder fram till de gamla ugnarna och
den uppbyggda järnframställningsplatsen.

Stigar till platsen
Till aktivitetsplatsen finns två stigar att välja mellan, en
slingrande naturlig stig längs Igeltjärnsbäcken och en
bred och lätt med geologisk information om jordens
historia från istid till nutid.

Röda jordens dag
Varje år, första söndagen i augusti, ibland fler
gånger, anordnas Röda jordens dag. Arrangörer är
Riddarhyttans hembygds- och intresseförening.
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Riddarhyttans hembygds- och
intresseförening

Föreningen bildades under 1970-talet och verkar för att
bevara och tillgängliggöra Röda jorden, Lienshyttans
masugn, Bastnäs gruvfält och Flottarkojan i
Riddarhyttan. Stort arbete läggs också på att
identifiera, scanna och kopiera äldre fotografier som
sedan visas i utställningar.

För kontakt med hembygdsföreningen
Ordförande: Barbro Bergqvist, telefon: 0222-131 50.
Skinnskattebergs kommun, kultur & fritidssektorn,
telefon 0222-45 000.

Bygd- och bruk
Skriften, med berättelser från Skinnskattebergs bergslag, ges ut en gång per år av ”Samverkande bygdeföreningar” i Skinnskattebergs kommun.
e-post: bygdochbruk@telia.com

Vill du besöka fler av Ekomuseum Bergslagens miljöer?
www.ekomuseum.se
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Vid de arkeologiska utgrävningarna på platsen kunde
de ugnar man hittade dateras till cirka år 800-700
f.Kr. De så kallade gropugnarna var gjorda av resta
stenhällar till en fyrsidig ram som lerklinats på inoch utsidan.

RÖDA JORDEN

en 2 800 år gammal plats för framställning
av järn ur röd jord

vändplan
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Röd jord rostas på en plåt innan den smälts i ugnen.
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7. Stockbåt
Här kan du prova på att hugga ur en stock, till en båt.

8. Rostning av röd jord
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Plats för rostning, det vill säga upphettning av den röda
jorden på heta järnplåtar innan den ska smältas i ugnen.
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9. Rekonstruerad blästerugn
Under Röda jordens dag hålls ugnen igång från morgon
till kväll via blåsbälgar, för att hålla rätt temperatur. Du
kan vara med och hjälpa till. Vid dagens slut har den röda
jorden smält samman till en klump som hämtas upp och
bankas med en klubba. En bit järn har kommit till.

10. Matlagning, bakning
Ibland lagas mat och bakas bröd på platsen, naturligtvis
med inspiration från järnåldern.

11. Smide
1. Röd jord i naturen
På den här platsen hämtas röd jord från naturen till
järnframställningen på Röda jordens dag.

2. Stig till plats med röd jord

4. Lätt och bred stig med historisk skyltning
Utmed stigen som är bred och framkomlig för alla finns
en rad skyltar med geologisk information efter tidsaxeln
från istid till nutid.

En cirka 700 meter lång stig leder fram till platsen där
råvaran röd jord hämtas.

5. Pilbågejakt

3. Stig till aktivitetsplatsen röda jorden

6. Skinnberedning

Över stock och sten följer en naturskön stig den slingrande Igeltjärnsbäcken genom skog med grön mossa.

Här kan du se hur skinnberedning kunde gå till.

Här arrangeras jakt med pilbåge under Röda jordens dag.

Prova på att smida en krok eller något annat enkelt
tillsammans med en smed, en populär aktivitet på Röda
jordens dag.

12 & 13. Förhistoriska blästerugnar
Ugnarna är daterade med hjälp av C14-metoden vilket
visat att framställning av järn i ugnarna pågått från cirka
800 f kr. till cirka 200 e kr.

14. Eldstad
Kolbullar är något man kan smaka på här.

15. Förråd

