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Framsida: Undersökningsområdet längsmed länsväg 266, Staberg. Fotot taget från nord.
Fotograf: Eva Carlsson.

Inledning
I samband med anläggande av gång- och cykelväg genom hyttområde för
kopparframställning i Staberg, RAÄ 7 i Vika socken (FMIS), utförde Dalarnas museum
en arkeologisk förundersökning (bilaga 1 och 2). Hyttområde har medeltida ursprung.
Beslut om förundersökning togs av Länsstyrelsen i Dalarna (dnr 431-4804-06) efter
ansökan av Falu kommun, Trafik- o Fritidsförvaltningen.

Syfte
Förundersökningens syfte var att undersöka i vilken omfattning fornlämning RAÄ 7
skulle komma att beröras av aktuella ingrepp, samt om möjligt begränsa, typbestämma
och datera synliga och under mark dolda fornlämningar inom området för aktuell
byggnation. Vidare skulle förundersökningen ge ett gott underlag för bedömning av
fornlämningens kunskapspotential inför ett eventuellt beslut om särskild undersökning.

Metod
Provgropar grävdes inom cykelbanans arbetsområde där slagg och grus banades av
skiktvis ned till naturlig mark med hjälp av en hjulförsedd grävmaskin med
planeringsskopa. Inmätning skedde manuellt i förhållande till det utstakade
arbetsområdet. De olika schakten fotograferades och dokumenterades med
lagerbeskrivningar.

Kunskapsläge
Hyttområdet i Staberg är relativt stort, 400 x 300 m, och består av en fördämningsvall,
hyttruiner, rostarugnar och slaggvarp och ligger strategiskt placerat i korsningen mellan
väg 266, gamla landsvägen och vägen österut i dalgången. Knivaån rinner också genom
området. Hyttområdet har skriftliga belägg sedan 1400-talet. Naturligtvis kan man
förutsätta att området kring ån har varit centralt sedan medeltid. Men de är först utifrån en
kartering vid mitten av 1700-talet som det är möjligt att få mer detaljerade kunskaper om
den rumsliga organisationen. Den representerar bara ett tidsutsnitt men visar att det i
anslutning till det aktuella exploateringsområdet fanns både kolupplag och rostar.
På 1700-talet fanns två hyttor, sex vändrostar, tre kolbäddar och tio kallrostar inom
hyttområdet. Trekanten som bildades som bildades mellan landsvägen och vägen ner till
vattnet användes som malmplats. Kring mitten av 1800-talet eldhärjades hyttområdet, där
en hytta, ett rosthus, en lada, ett tröskverk och mer än 7000 liter kol förstördes. Efter
branden byggdes en ny hytta på åns södra sida och anläggningen brandförsäkrades. Det är
däremot svårare att klara ut var gårdar och hyttor legat utifrån det äldre skriftliga
källmaterialet. Hyttnamnen verkar ofta ändras över tid och de är sällan utmärkta med
namn på kartorna (Björkman m fl. 2007).
Dalarnas museum har gjort fyra schaktövervakningar/förundersökningar i
hyttområdet, varav två i den nu aktuella delen. 1990 lades en elledning ner längs
länsvägens östra sida (Jacobson 1990) och 1996 byggdes vägen om och breddades för att
kompletteras med ett körfält för vänstersvängande (dnr 59/04). Vid dessa tillfällen
iakttogs spår av rostar och kolupplag.

Undersökningen
Slaggområdet är stort men på östra sidan om länsväg 266 till stor del urschaktat. Vid ett
område söder om infarten till Nya Staberg fanns en förhöjning, vilken hade karaktär av
bevarad slaggvarp. Där var arbetsområdet för smalt för att ta upp provschakt med tanke
på den trafikerade vägen bredvid. Schakt 1 – 4 grävdes söder om förhöjningen och schakt
5 – 7 grävdes norr om förhöjningen (bilaga 3).
Schakt
Schakt 1 var 4,0x1,6 m stort och 1,6 m djupt (N-S). Schaktet vattenfylldes i botten och
slagglagret fortsätter djupare ner. Större stenar förekom, bl.a. en i norra schaktväggen
som även syntes ovan mark. Slaggen var både skivig och mer knottrig. En del större
kokor. I den översta decimetern var det en viss inblandning av grus och kol.
Schakt 2 var 3,6x2,0 m stort och 1,3 m djupt (N-S). Schaktet avslutades då det kom större
sten och vatten i botten. Mellan stenarna fanns finkrossad slagg. Det är möjligt att den
naturliga marken började strax under. Slagglagret bestod i huvudsak av mindre
slaggkross, men större bitar förekom också. De övre 0,3 m var lite grusinblandade.
Schakt 3 var 3x2 m stort (N-S) och 1,4 m djupt. Homogent slagglager med 0,05 – 0,4 m
stora slaggbitar, större delen skivig men även knottrig. Slaggen låg direkt på den
naturliga leran i ett 1,1 m tjockt lager. Lerans övre 0,1 m var lite gråare, infiltrerad.
Botten fylldes med vatten.
Schakt 4 var 7,0x2,0 m stort (N-S) och 1,1 m djupt. Överst var ett ca 0,6 m tjockt
homogent slagglager med 0,02 – 0,2m stora slaggbitar. Därunder fanns ett ca 0,5 m tjockt
brunt lager med grusig sand och slagg. Det bruna lagret låg direkt på den naturliga leran.
Lerlagret sluttade mot öster. Botten fylldes med vatten. I norra delen av schaktet fanns
upp till 1,5 m stora stenar.
Schakt 5 var 3,7x2,0 m stort (N-S) och 1,1 m djupt. Överst var ett homogent slagglager
med blåsig och skivig slagg, 0,04 – 0,25 m stora. Under detta och omkring 0,8 m under
dagens marknivå iakttogs ett fläckvis rött grusigt sandlager. Under det röda lagret
iakttogs ett homogent slagglager ner till den naturliga leran.
Schakt 6 var 4,5x2,0 m stort (N-S) och 1,2 m djupt. Överst iakttogs ett mörkare
slagglager med något större slaggbitar, upp till 0,2 m stora, knottriga och skiviga. Under
detta och omkring 0,5 m under dagens marknivå iakttogs ett lager med röd sand och grus
0,1 m tjockt. Under det iakttogs ett lager av småkrossad slagg, 0,01 – 0,1 m stor blåsig
slagg vilket låg direkt på den naturliga leran.
Schakt 7 var 4,0x2,3 m stort (N-S) och 1,4 m djupt. Slagglagret låg direkt på den
naturliga leran. Slaggbitarna var 0,02 – 0,3 m stora och grus fanns också i lagret. Slaggen
var både lila oljig/blåsig och brunare kompakt skivig. I schaktet fanns också enstaka
stenar 0,5 – 1,0 m stora.

Slaggvarpet mellan schakt 4 och 7 var över en meter högt. Slaggvarpet gick inte att
undersöka genom provschakt då arbetsområdet var så smalt och låg så nära länsvägen. I
samband med att en del av slaggvarpet schaktades bort vid bygget av cykelbanan gavs
möjlighet att komplettera dokumentationen. Den stora mängden stor sten försvårade
dokumentationen. Det var nästan mer sten än slagg. Förhöjningen visade sig inte bara
vara ett varp utan under cirka 0,5 m slagg dolde sig den naturliga moränbacken. Ingen
äldre markhorisont kunde iakttas under slaggen.

Resultat
Slaggområdet var stort men på östra sidan av länsväg 266 till stor del urschaktat. Söder
om infarten till Nya Staberg fanns ett slaggvarp. I området fanns också många stora
stenar. Det planerade arbetsområdet var mycket smalt och låg nära befintlig väg. Det
visade sig därför bara möjligt att gräva provschakt i de flackare partierna. När det gällde
slaggvarpet fick arbetet istället övervakas när materialet schaktades bort. Slaggvarpet
visade sig vara en naturlig moränbacke täkt med ett ca 0,5 m tjockt slagglager. I det låg
många stora stenar.
På den flacka ytan grävdes 7 schakt. De var 3-7 m långa, 2 m breda och 1,1 – 1,6 m
djupa. Slagglagren var homogena, endast i norra delen fanns ett avskiljande gruslager.
Under slaggen fanns lera och någon äldre markhorisont kunde inte observeras. Flera av
groparna vattenfylldes till del. Då det har funnits tegelbukt i området och att det i
anslutning till hyttområdet fanns flera lertäkter är det möjligt att det tagits lera även inom
hyttområdet. Det skulle kunna förklara vattnet, avsaknaden av gammal markyta och att
slagglagret var så homogent, dvs omschaktat i senare tid.

Sammanfattning
I samband med att Falu kommun planerar att bygga en cykelväg från tätorten till Staberg
utförde Dalarnas museum en arkeologisk förundersökning inom fornlämning RAÄ 7 i
Vika socken.
Undersökningsområdet var mycket smalt och låg nära länsväg 266 och det var bara
möjligt att gräva provgropar i de flackare partierna. När det gällde förhöjningen fick
arbetet istället övervakas när materialet schaktades bort. Förhöjningen visade sig utgöra
en naturlig moränbacke täkt med ett ca 0,5 m tjockt slagglager. I det låg många stora
stenar. Sammanlagt grävdes 7 schakt, 3-7 m långa, 2 m breda och 1,1 – 1,6 m djupa.
Slagglagren var homogena, endast i norra delen fanns ett avskiljande gruslager. Under
slaggen kunde ingen äldre markhorisont iakttas, endast den naturliga leran. Då det har
funnits tegelbukt i området och att det i anslutning till hyttområdet fanns flera lertäkter är
det möjligt att det tagits lera även inom hyttområdet. Det skulle kunna förklara vattnet,
avsaknaden av äldre markhorisont och att slagglagret tillsynes blivit omschaktat i senare
tid.
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Dokumentationsmaterialet förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd tillvaratogs.
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