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Inledning
I samband med att Trafik- och Fritidsförvaltningen på Falu kommun påbörjat arbetet
med att anlägga en skateboardanläggning väster om Västra skolan, utförde Dalarnas
museum en arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning av markarbeten i
NV hörnet av området. Beslut i ärendet togs av Länsstyrelsen Dalarna, dnr 431-6814-11,
och beställare var Trafik- och fritidsförvaltningen på Falu kommun. Arbetsföretaget låg
på fastigheten Hyttgården 7 och berörde fornlämning RAÄ 68. RAÄ 68 består av
lämningar efter Faluns äldre stadsbebyggelse, men i det aktuella området finns
lämningar efter kopparhyttor med deras kringanläggningar som rostar, fördämningar
m.m.
Övervakningen föranleddes av de observationer som gjordes vid en arkeologisk
schaktövervakning under första halvan av september 2011 med anledning av
indragning av vatten till området (Dm dnr 155/11). Den tidigare övervakningen sorterar
under ett tidigare länsstyrelsebeslut och kommer att redovisas separat.

Syfte
Schaktövervakningens syfte var att identifiera, undersöka och dokumentera
äldre konstruktioner och kulturlager inom undersökningsytan.

Metod
Markarbetena bestod i att skapa grundbäddar för ramper och anslutande slänter.
Schaktningsarbetet övervakades av en arkeolog vid sammanlagt 4 tillfällen. Framkom
konstruktioner som bedömdes vara från metallframställning eller annan äldre lämning
skulle grävningen vid behov tillfälligt stoppas för att möjliggöra en undersökning och
dokumentation.

Kunskapsläge
Exploateringsområdet ligger på en till stora delar urschaktad yta inom det område där
Elsborgs hyttor en gång legat. Orsaken var att Hyttbäcken/Gruvbäcken rann utmed
sluttningen och gav goda förutsättningar för vattendrivna bälgar. Kända fornlämningar
i närområdet visar på ett påtagligt sätt detta förhållande, RAÄ 38:1, 39:1, 50:1-4, 51:1 och
103:1, och i de slaggbemängda slänterna i väster och NV om parken finns flera
rödfärgade lager som sannolikt är lämningar efter rostar.
En begränsad yta i den nordöstra delen av exploateringsområdet var föremål för en
arkeologisk undersökning 1983, varvid det bl.a. framkom en dammvall daterade till
1200- och 1300-tal. De kunde inte avgränsas utan fortsatte utanför undersökningsområdet. Dessa lämningar togs inte bort utan ytan fylldes igen efter undersökningen. Ca
120 m åt SV om den nu aktuella ytan, under Gruvrondellen, gjordes en förundersökning
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1997. Vid undersökningen framkom delar av en hyttbacke från början av 1400-talet, med
raseringsmassor och möjlig grundläggning till en ugn, en hjulgrav eller vattenränna
samt rostarlämningar (Hjärtner-Holdar m.fl.1997).
Inom området kunde vi alltså förvänta oss rikligt med lämningar efter hyttverksamhet,
men det var tveksamt hur mycket som kunde finnas kvar efter de urschaktningar som
gjorts i början på 1960-talet.
De markarbeten som länsstyrelsen har angivit skall övervakas ligger i
exploateringsområdets NV hörn, där övervakningen av vattenledningen gav
indikationer på rost och slammade lager möjligen efter Hyttbäcken/Gruvbäcken.

Schaktning för skateboardramper i NV hörnet av parken pågår. Sett från NNV.
Foto: Fredrik Sandberg

Undersökning
Schaktövervakning gjordes i NV delen av schaktningar för skateboardramper. Schaktet
var sammanlagt 17 x9 m (NV-SO) stort och 0,3-0,8 m dj, från ledningsförgreningen D81
till NV änden på exploateringsområdet. Mitt genom ytan och i SÖ kanten löpte två
vattenledningsschakt som grävdes i september. Ytan beskrivs nedan i 6 delytor.
Yta 1
Strax under markytan i det grunda schaktet framkom rostat material i ett 3,5-4,0 m brett
stråk (VNV-OSO, även SÖ om vattenledningsschakt): grusigt, röd-gul-lila. Från nivån
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+121,15 m.ö.h. och minst 0,2 m nedåt. Det framkom redan vid schaktningen för
vattenledningen i september (Dm 155/11).
Yta 2
Det låg större sten i lera på en yta om ca 2 m i diameter direkt norr om ledningsschakt.
Stenarna var 4-5 stycken och ca 0,5-1,0 m stora, från +121,50-60 m.ö.h. och nedåt. Det var
oklart vad de representerade, om de t.o.m. var naturliga, och om stenkoncentrationen
fortsatte mot NO.
Yta 3
Överst låg påförd lera/silt, 0,4-0,5 m tj. Därunder slammade lager med silt, kol/sot, grus
och humus, 0,35 m tjockt. I botten låg den naturliga leran på +121,30 m.ö.h. I NO var den
varvig 2 cm ner i leran.
Yta 4
Mycket natursten i lera. Kan vara grundläggning/fundament för t.ex. en ugn?
Yta 5
Rostlämning(?), ca 3,o x 1,5 m stort, bestående av ett ca 0,1 m tjockt röd-brun-gult lager
med grus, småsten. Lagret låg på naturlig mark med lera och sten. Mycket osäker
rostanläggning, men sannolikt rostat material. Påträffades vid schaktningen för
vattenledningen i september (Dm 155/11).
Yta 6
Närmast Yta 4 låg natursten och mindre block i naturlig och varvig lera. Det fanns inga
tecken på nedgrävning, varför det misstänkta ler- och stenfundamentet i Yta 4 kan
avfärdas, sannolikt även stenkoncentrationen i Yta 11! I N låg ett stråk med grusigt,
rostat material, ca 0,4 m br.

Resultat
Schaktövervakningen visade att ytan var kraftigt avschaktad sedan tidigare. På ytan
fanns viss påförd silt/lera på den naturliga leran och storstensmoränen. På två delytor (1
och 5) påträffades rostlämningar i form av rödfärgade grusiga lager. På delyta 1 kan det
vara botten av en rost, medan det på delyta 5 rörde sig om sekundärt påfört rostat
material.

3

Sammanfattning
I samband med att Trafik- och Fritidsförvaltningen på Falu kommun anlade en
skateboardanläggning väster om Västra skolan utförde Dalarnas museum en
arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning. Övervakningen gällde
exploateringsytans NV hörn, där tidigare schaktövervakning givit indikationer på
kvarliggande hyttlämningar. Schaktdjupet var begränsat till ner till 0,8 m. Två
koncentrationer/lager med rostat material påträffades, i övrigt endast tunna påförda och
omgrävda lager på naturlig lera och stenig morän. Det var uppenbart att urschaktningen
av ytan på 1960-talet gått hårt åt äldre lager.
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Dokumentationsmaterialet förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd tillvaratogs.
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