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Rapport
Arkeologisk schaktningsövervakning inför grävning för fjärrvärmeutbyggnad
till Magasinsgatan 44 och Hyttgatan 65, fastigheten Kallrosten 6, fornlämning
68, Falu stad och kommun.

Inledning
I samband med grävning för fjärrvärmeutbyggnad till Magasinsgatan 44 och Hyttgatan 65, fastigheten Kallrosten 6, fornlämning 68, Falu stad och kommun (figur 1),
genomförde Dalarnas museum en arkeologisk schaktningsövervakning i enlighet med
länsstyrelsens beslut, dnr 431-2658-09. Uppdragsgivare var Falu Energi och Vatten.

Syfte
Syftet med den arkeologiska schaktningsövervakningen var att närmare klargöra
fornlämningsförhållandena inom exploateringsområdet samt bilda underlag för
beräkning av omfattning och kostnad för en eventuell särskild slutundersökning.

Metod
Schaktet grävdes av Falu Energi och Vattens underentreprenör och övervakades av en
arkeolog från Dalarnas museum. Schaktet beskrevs skriftligt, fotograferades digitalt
samt mättes in manuellt.

Kunskapsläge
Kvarteret Kallrosten 6 ligger inom fornlämning nr 68 i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister över Falu stad, vilket består av Falu stads gamla stadskärna (figur 2).
Det vill säga det område som förväntas innehålla kulturlager, bebyggelse- och
industrilämningar från medeltid till 1600-talets stad. Närheten till gruvområdet, RAÄ
109, är också påtagligt. Kvarteret ligger i stadsdelen Gamla Herrgården, strax nordöst
om gruvområdet.
Den fornlämning som för övrigt finns i Gamla Herrgården är RAÄ 95 som är en
rest av en större slaggvarp liggande i en gammal ådalgång.
Falu stad fick sina stadsprivilegier 1641 och stadsplan 1646. Stadsdelen Gamla
Herr-gården reglerades i och med stadsplanen. Före fastställandet av stadsplanen hade
om-rådet huvudsakligen utgjorts av Hanrövägen, kungsgård, prästgård, enstaka bebyggelse samt en klunga med hus i byn Hanrö (Sundström & Olsson 1988).
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Hanrövägen var en del av den medeltida landsvägen mellan Aspeboda och
Sundborn/Svärdsjö. Norr om Hanrövägen finns det på 1688 års karta utritat
slaggvarpar.
Kungsgården eller fogdegården (Born) finns omnämnd redan 1336 och var förutom
fogdesäte även hyttgård med gruv- och hyttdrift samt gårdsbruk. Gården låg förmodligen vid nuvarande Bergsmansgränd. Från reformationen låg prästgården (sydöst
om Kungsgården) i kvarteret Bergslagsgården och även prästen drev hytta och hade
egna odlingar.
Kvarteret Kallrosten har utifrån kartmaterialet förmodligen varit bebyggt sedan
åtminstone 1600-talets andra hälft. På Skarins karta från 1886 återfinns fyra
byggnader på Kallrosten 6. Idag återstår tre byggnader; två boningshus och ett uthus
(figur 3).
Området befolkades av främst hytt- och gruvarbetare som byggde enkla gruvstugor
av timmer med gavlarna mot gatan. På tomterna byggdes också flera uthus för att hysa
djur (Sundström & Olsson 1988:39 ff).
Tidigare undersökningar
I kvarteret Gamla Herrgården har ett par undersökningar gjorts under årens lopp.
Bland annat har det framkommit, under ett tjockt lager med slagg, en byggnadskonstruktion i trä som var yngre än 1500-tal (Bergold & Grälls 1990). Samt bebyggelserester från sent 1800-tal och 1900-talets början bestående av en
uthusbyggnad vid ett gårdstun (Nordin 1995).
Även i kvarteret Hanrö har en del undersökningar gjorts. Av dessa framkom bland
annat att området är utfyllt av slagg och att den tidigare bebyggelsen legat nära
Hanrö-vägen (Carlsson 1992). En vattentrumma anlagd under 1870-talet eller början
av 1880-talet för att förse den kemiska industrin med vatten framkom även (Sandberg
1997).
I kvarteret Sambruket har det påträffats en slaggvarp, efter kopparhanteringen vid
Borns hyttgård, innehållande kopparslagg och sand (Skålberg 1990, Sandberg 2004).
Vid fjärrvärmedragningen längs med Södra Mariegatan konstaterades att marken
bestod av tjocka, sent påförda lager främst av kopparslagg, svavelkisbränder, kulsinter
samt sand/grus (Sandberg 2003). Norr om Hanrövägen framkom en äldre järnvägsbank från andra hälften av 1800-talet, vilken förband svavelsyrafabriken med det
gamla Kopparvitriolverket (Hansson & Sandberg 1997).
Vid en schaktningsövervakning vid Sturegatan och Hanrövägen konstaterades att
området är utfyllt av slagg (Hägerman 2008). I Hanrövägen fanns ett äldre vägskikt
samt ett eventuellt utjämningslager hörande till den medeltida landsvägens sträckning.
Det ena bestod av hopbrunnen slagg och det andra av ett lerlager.

Undersökning
Arbetet genomfördes under två dagar i början av juni 2009 av Dalarnas museums
arkeologer Britt-Marie Hägerman och Greger Bennström.
Den aktuella schaktningsövervakningen utfördes i kvarteret Kallrosten 6 som
ligger i hörnet av Magasinsgatan/Hyttgatan i Gamla Herrgården (figur 4). Schaktet
löpte från huslivet på Magasinsgatan 44, över gården, ut genom grinden och tvärs
över gatan till anslutningen därstädes. Ett liten avstickare gjordes på gården fram till
Hyttgatan 65.
Schaktet var sammanlagt 34 meter långt, 1,3 meter brett och djupet 0,8–1 meter.
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Hela gården var uppfylld med makadam och grus. Längs in mot Magasinsgatan 44
var det från huslivet och 2 meter ut mjäla blandat med grus och småsten och enstaka
tegelkross.

Figur 5. Översikt av schaktet inne på gården med Britt-Marie Hägerman i
bakgrunden. Fotograf Greger Bennström.
Vid grinden ut mot Hyttgatan djupnade schaktet och blev 1,1 m djupt. Strax
utanför den sydöstra grindstolpen stod en planka nedkörd. Plankan var 0,05 meter
tjock och 0,75 meter var synlig ovan schaktbotten.
Strax utanför grinden slutade ett cirka 2 meter långt område med blåaktig, fuktig
och naturlig lera. Som djupast var det schaktat 0,45 meter ned i leran.
Cirka 1 meter nordöst om grinden, i linje med den asfalterade gatan, övergick
gruset till slagg på den norra sidan av schaktet. Slaggutfyllnaden sträckte sig endast 3
meter långt åt nordöst. I gatan var schaktet mellan 0,8 till 0,9 meter djupt. Under
asfalten var det ett cirka 0,45 meter tjockt bärlager och under det var det grus blandat
med småsten och sand.
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Resultat
Gårdsplanen har fyllts ut med makadam och grus ända ut till gränsen mot
Hyttgatan. Tomten sluttar ner mot gatan. I gränsen mot gatan och cirka 3 meter åt
nordöst före-kom det slagg på den norra sidan av schaktet. Resten av schaktet innehöll
grus blandat med småsten och sand. I senare tid har man troligen fyllt ut gården med
makadam och grus. I gatan har sannolikt gatuarbeten och ledningsdragningar gjort så
att slaggen har bytts ut mot grus och sand.
Måluppfyllelse
Målet med den arkeologiska schaktövervakningen var att närmare klargöra fornlämningsförhållandena inom exploateringsområdet. Stadslagret består vid denna plats
av utfyllnad av makadam och grus, det vill säga i senare tid påförda lager.

Sammanfattning
En arkeologisk schaktövervakning gjordes under två dagar i början av juni 2009 på
gården till Magasinsgatan 44 och Hyttgatan 65 i kvarteret Kallrosten 6, Falu stad och
kommun med anledning av fjärrvärmeutbyggnad. Tomten ligger inom fornlämning 68
som är ett stadslager där kulturlager från medeltid till 1600-tal kan förväntas påträffas.
Schaktet var 34 meter långt, 1,3 meter brett och djupet 0,8–1 meter. Gårdsplanen
har fyllts ut med makadam och grus ända ut till gränsen mot Hyttgatan. Tomten sluttar
ner mot gatan. I gränsen mot gatan och cirka 3 meter åt nordöst förekom det slagg på
den norra sidan av schaktet. Resten av schaktet innehöll grus blandat med småsten
och sand. I senare tid har man troligen fyllt ut gården med makadam och grus. I gatan
har sannolikt gatuarbeten och ledningsdragningar gjort så att slaggen har bytts ut mot
grus och sand.
Dalarnas museum anser att inga ytterligare arkeologiska insatser är motiverade.
Dokumentationsmaterialet förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd är tillvaratagna.
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