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Framsida: Fotot visar det aktuella schaktet i Myntgatan, intill Egnellska 
huset. Fotograf: Anna Lögdqvist. 



Inledning 
I samband med schaktningsarbeten för fjärrvärme i Myntgatan, Falun, genomförde 
Dalarnas museum en arkeologisk schaktövervakning i enlighet med länsstyrelsens beslut 
dnr 431-3221-10 (figur 1). Uppdragsgivare var Falu Energi & Vatten.  

Det aktuella schaktet ligger inom fornlämning nr 68 i Riksantikvarieämbetets 
fornminnesregister över Falu stad, vilket innefattar stadslager med bebyggelselämningar 
från medeltid till nyare tid. 

Syfte 
Syftet med schaktövervakningen var att närmare klargöra fornlämningsförhållandena 
inom angiven del av ledningsschaktet samt bilda underlag för beräkning och omfattning 
av en eventuell särskild arkeologisk undersökning. 

Metod 
Dokumentation av schaktväggarna genomfördes efter att schaktet var färdiggrävt. 
Schaktväggarna och botten rensades för hand och beskrevs samt fotograferades. Schaktet 
mättes in manuellt utifrån angränsande byggnader. 

Kunskapsläge 
Myntgatan ligger inom fornlämning 68 i Falu stad, vilket innefattar Faluns äldre 
stadslager med bebyggelselämningar från medeltid till nyare tid. 

Området vid Hälsingtorget och Falu bro utgör en viktig plats i Faluns äldre historia. 
Förutsättningar att det under mark finns bevarade anläggningar och fynd från äldre tiders 
bebyggelse och verksamheter kring Faluns äldre stadskärna är goda. 

En större arkeologisk undersökning gjordes 1987 i kv Dalpilen söder om Myntgatan. I 
nordvästra hörnet, dvs närmast Myntgatan, var de avsatta och påförda lagren sammanlagt 
ca 2 m tjocka. Den understa halvmetern bestod av tre lager brun och svart kulturjord med 
mycket huggspån (Bergold 1996).  

På Egnellska gården, intill det aktuella schaktet, gjordes en särskild undersökning 
under våren 2010. Inom den norra delen av gårdsytan framkom rester av flera hus, i form 
av syllsockar och -stenar, eldstäder, skorstensmurar, kakelugnsfundament, trä- och 
stengolv, gårdsytor m.m. (DM arkiv dnr 158/09, 11/10 och 27/10). 

Trädgårdsmästare Lindberg, verksam i Falun under 1930-40-tal,  har även han gjort 
iakttagelser vid Egnellska huset. Lindberg tolkade bl.a. några timmerstockar som rester 
efter övre änden av Falu bro. Omkring 1960 grävdes en avloppsledning tvärs över 
Hälsingtorget. Även i samband med detta framkom flera timmerkonstruktioner. 

På Helsingtorget vet vi att det finns åtskilliga meter slagg och annan utfyllnad, men 
inför det aktuella arbetsföretaget var det oklart hur mycket som var schaktat i Myntgatan 
sen tidigare, vi förutsatte t.ex. en del ledningsschakt. 
 

 

 



Undersökning 
Det aktuella schaktet var ca 13 m långt, 1,0-1,5 m brett och 0,75-1,2 m djupt. Schaktet 
grävdes inte ner i naturlig mark. 

Resultat 
Stora delar av lagren i schaktväggarna var omgrävda i samband med tidigare 
ledningsdragningar (figur 2). Närmast huskroppen fanns äldre ledningar parallellt med 
gatan och lagren var omgrävda från huset och vidare ca 4 m öst därom. 

Därefter fanns äldre slagglager bevarade inom en ca 3 m lång sträcka. Slagglagret låg 
ca 0,2 m under asfalt och bärlager till vägen. Slagglagret var homogent och bestod av 
0,01-0,2 m stora lilaoljiga slaggbitar samt sand/grus. Slagglagret syntes även i botten av 
schaktet. 

Ca 7 m ut från huset svängde schaktet av i NV-SÖ riktning, d.v.s. parallellt med 
Myntgatan. Även i denna del av schaktet var lagren omgrävda p.g.a. äldre 
ledningsdragningar. 

Tolkning 
Det äldre slagglagret har sannolikt som tidigast påförts i slutet av 1600-talet, men mest 
troligt ännu senare. Tidigare undersökningar i kv. Dalpilen, strax öst om Myntgatan, har 
visat att slagglagren där var upp mot 1,5 m tjocka, och först därunder fanns bevarade 
kulturlager och träkonstruktioner (Bergold 1996). 

Då det aktuella schaktet endast grävdes ner till 0,75 m djup inom den sträcka där äldre 
lager fanns bevarade, kan detta betyda att äldre kulturlager och/eller anläggningar finns 
bibehållna under det aktuella schaktdjupet. Något som borde tas i beaktande vid 
eventuella framtida markarbeten inom Myntgatan. För det aktuella arbetsföretaget 
förordar Dalarnas museum dock inga ytterligare arkeologiska insatser. 

Sammanfattning 
I samband med schaktningsarbeten för fjärrvärme i Myntgatan, Falu stad och kommun, 
genomförde Dalarnas museum en arkeologisk schaktövervakning. Schaktet ligger inom 
fornlämning nr 68, Falu stad, vilket motsvarar Faluns äldre stadslager. 

Schaktväggarna rensades och dokumenterades efter att schaktet grävts på djupet. I 
större delen av schaktet var lagren omgrävda i samband med tidigare ledningsdragningar. 
I övrigt iakttogs ett homogent slagglager inom en ca 3 m lång sträcka i mitten av 
schaktet. 

Inget av arkeologiskt intresse framkom i schaktet och Dalarnas museum förordar 
därför inga ytterligare arkeologiska arbetsinsatser för det aktuella arbetsföretaget. 
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Uppdragsgivare: Falu Energi & Vatten  
Utförandetid: 2010-10-21   
Schaktlängd: 13 m  
Fälttid: 2 h   
DM projektnummer: 1451  
DM diarienummer: 51/10  
Arkeologisk personal: Anna Lögdqvist  
Projektansvarig: Anna Lögdqvist  
 
Dokumentationsmaterialet förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd tillvaratogs. 
 
 



Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan där det aktuella exploateringsområdet ligger inom den lila ringen.
Skala 1:5 000
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Figur 2. Kartan visar det aktuella schaktet i grönt, inom den ljusgula sträckan fanns ett äldre slagglager
bevarat. I övriga delen var marken omgrävd i samband med äldre ledningsdragningar. Skala 1:200
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