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Inledning 
I samband med sanering av förorenad mark på tomten för en nedlagd bensinstation i 
fastigheten Teatern 11 i Falun, utförde Dalarnas museum en arkeologisk 
förundersökning i form av en schaktövervakning i augusti 2011. Arbetet utfördes i 
enlighet med länsstyrelsens beslut, dnr 431-6008-11. Beställare var RGS 90 Sverige AB. 

Syfte 
Syftet med övervakningen var att dokumentera ev. framkomna lämningar i schaktet, 
konstruktioner och kulturlager. 

Metod 
Platsen besöktes vid sammanlagt sex tillfällen under fyra dagar i augusti under 
saneringsarbetet. Delar av profilväggarna rensades för att studera stratigrafin, och 
misstänkta anläggningar undersöktes närmare. Schakt och anläggningar beskrevs och 
fotograferades. 
Dokumentation av schakt och anläggningars läge gjordes utifrån den plankarta som 
RGS 90 Sverige AB upprättat för saneringsarbetet i skala 1:400. 

Kunskapsläge 
Det är relativt okänt hur den aktuella platsen brukats i äldre tid. Enligt 1628 års karta ser 
området med kv Teatern ut att vara bebyggt, men de oregelbundna kvartersliknande 
figurerna, avbrutna av vägar, är omdiskuterade och svårtolkade Kartan är dessutom 
problematisk då den har stora vinkelfel och därför svår att jämföra med senare kartor. 
Den visar en helt annorlunda bebyggelsestruktur än den Falun fick efter regleringen vid 
mitten av 1600-talet, men om den avspeglar den medeltida bebyggelsestrukturen eller 
om det gjordes några förändringar efter branden 1569 är okänt (Hildebrand 1946:15f). 
På stadsplanen från 1646 har den nya tidens rätvinkliga kvarters- och gatunätet lagts ut 
och kv Teatern skapats. På samma karta ser vi dessutom att Hyttbäcken/Gruvbäcken, 
som rinner ner från gruvområdet i väster, försetts med ett andra sydligt utlopp i 
Tisken/Faluån. Denna nya sydliga arm rann rakt igenom kv Teatern, omedelbart norr 
om platsen för den nu aktuella schaktövervakningen (Sundström 1988:13). 

1828 byggdes en teater i västra delen av kvarteret, vilken revs 1957, och på 1930-talet 
startade försäljning av oljeprodukter som senare utvecklades till en bensinstation 
(Sundström 1988:13). 
Tidigare har en arkeologisk förundersökning gjorts i norra delen av kv Teatern, fastighet 
6. Där kunde tre kulturlager konstateras varav åtminstone det ena bör vara från tiden 
före regleringen på 1640-talet (Bergold & Grälls 1989). 
Vid schaktning i Engelbrektsgatan utanför Teatern 4 framkom en husgrund och mellan 
Stigaregatan och Kristinegatan daterades kulturlagret i botten till 1510-1640 (Lögdqvist 
2005). 
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Söder om Gruvgatan, i kv Bergsfogdens och Bergshauptmannen, framkom 1988 
lämningar efter två byggnadsskeden, ett före respektive efter stadsregleringen. Det äldre 
skedet undersöktes och hade två separata byggnadsfaser, varav det äldsta var från 1600-
talets början och det yngre från tidigast 1630 (Grälls & Holmström 1989). Kvarteret 
Västra Falun öster om Teatern har varit föremål för flera arkeologiska undersökningar 
under framförallt de senaste åren. Undersökningarna visar på flera bebyggda tomter 
med bebyggelsefaser ända sedan senmedeltid (Carlsson 2010, Dm projekt 1446, 1450 och 
1484. Även Carlsson 2005). 

Undersökning 
Vid tidpunkten för schaktövervakningen hade ett större schakt, ca 17x11 m stor (ONO-
VSV) öppnats norr om de stora oljetankarna på gjuten betongplatta. Oljeprodukter hade 
samlats på den naturliga leran på ca 3,5 m djup under markytan och infiltrerat ett 
kulturlager. Löst trävirke låg i slaggfyllningen i NV och en stock låg nere i leran i NÖ 
kanten, i NNO-SSV riktning. 
I NÖ kanten var fyllnadslagren ner till leran ca 4 m djupa och lagerföljden enligt 
följande: 

Överst under asfalten och ca 2 m ner låg sandfyllning i olika lager med grus, 
sten, slagg och med inblandning av gamla ledningar och murtegel. Dessa 
fyllnadslager låg ej horisontellt, utan ojämnt påförda. 
Därunder låg mörk, humös sand med slamjord och slagg. 
Därunder svart slamjord (närmast malmsylta), med inblandning av slagg, kol 
och träpinnar. 
I botten på ca 4 m djup kom naturlig lera. 

I övergången mellan de två mörka, humösa lagren låg trävirke. Det bestod av löst 
liggande trä i ungefär samma riktning (NNO-SSV), varav en var den stock som nämnts 
ovan. En stock var försedd med knuthak. Samma riktning hade en konad pipstock som 
delvis låg nere i den underliggande leran ca 4 m OSO därom. 
 

 
I schaktets SV kant var fyllningen 3,6 m djup och lagerföljden enligt följande: 

Överst under asfalten ett 1 m tjockt bärlager med sand, sten och slagg. 
Därunder ren slaggfyllning. 
Därunder låg ett mörkt humuslager, 0,05 m tjockt. 
Därunder ett vattenpåverkat slagglager med skikt av lera, 0,2-0,3 m tjockt. 
Därunder ett kulturlager med huggspån, slaktben, murtegel och slagg i humös 
slamjord, 0,1-0,3 m tjockt. 
3,2 m under asfalten låg svämlager skiktade i fina skikt, ca 0,4 m tjockt. De 
bestod av omväxlande ren, opåverkad lera och organiska skikt 

 
På botten centralt i schaktet, 3,7 m under markytan, fanns en som först antogs rund 
nedgrävning i leran, ca 2 m i diam, dock lite osäkert med norra avgränsningen. 
Nedgrävningen var 1,2 m djup med sluttande sidor. I ytan låg delar av en stock. 
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Nedgrävningen visade sig inte ha en lika tydlig begränsning mot norr, utan troligen 
fortsatte nedgrävningen mot NNO, 5,8 m, och bildade en ca 1,2 m djup, grävd ränna. 
Rännan var fylld med slamjord, lerigt grus, mycket slagg och kulturlager i SV, men med 
mer ren slagg i norra kanten. Den märkliga nedgrävningen hade samma NNO-SSV 
orientering som de ovan påträffade lösa trävirket. 
Ca 2 m NV om och ovanför rännan, i botten av ett mäktigt slagglager och direkt på 
mörkt, humöst kulturlager kom en timrad, enkel stockram. Den hade tre sidor liggandes 
i en öppen triangel, men en stock i ONO måste ha rivits bort vid schaktningen, varför 
den ursprungligen sannolikt varit kvadratisk (ONO-VSV) med 1,5 m sidor. Stockarna 
var 1,5 m långa och 0,2 m tjocka. De hade raka, enkla hak och slätbilade ytter- och 
innersidor, så att tvärbredden därmed blev ca 0,15 m. 
På rännans östra kant låg en stock (NNO-SSV) med ca 0,2 m diam direkt mot den ljusa 
naturliga leran. 1,5 m var synlig, sedan fortsatte den in i den norra schaktväggen.  

Resultat 
Förutom omgrävda lager med modern fyllning pga. grävningar för tankar och ledningar 
för den bensinstation som legat på tomten, påträffades mot botten kulturlager och äldre 
slaggfyllningar. I detta låg bearbetat trävirke i huvudsak i NNO-SSV riktning på båda 
sidor samt delvis i en ränna. Rännan var nedgrävd i den underliggande leran i samma 
riktning som trävirket och fortsatte utanför schaktet i NO. Möjligen ska både trävirket 
och rännan sättas i samband med Gruvbäckens grävda sydliga utlopp under 1600-talet? 
Kanske anslöt rännantill Gruvbäcken som rann strax norr om. I schaktet påträffades 
också en träkista som kan vara en förstärkning av fyllnadsmassorna intill rännan. 

Sammanfattning 
I samband med sanering av förorenad mark på tomten för en nedlagd bensinstation i 
fastigheten Teatern 11 i Falun, utförde Dalarnas museum en arkeologisk 
förundersökning i form av en schaktövervakning. En mindre del av saneringsarbetet 
nära Engelbrektsgatan övervakades. På ca 2 m djup uppträdde äldre lager, främst 
slaggutfyllnader. Mot fyllnadslagrens botten på ca 3 m djup låg bearbetat trävirke i 
huvudsak i NNO-SSV riktning på båda sidor samt på en grävd ränna i den 
underliggande leran. Möjligen kan den sättas i samband med Gruvbäckens grävda 
sydliga utlopp under 1600-talet? I schaktet påträffades också en träkista som kan vara en 
förstärkning av fyllnadsmassorna intill rännan. 
  



 

4 

Referenser 
Bergold, H. & Grälls, A. 1989. Rapport. Arkeologisk förundersökning kv Teatern nr 6, 

Falun, Dalarna. Riksantikvarieämbetet, Byrån för Arkeologiska Undersökningar. 
Stencil. 

Carlsson, E. 2005. Rapport arkeologisk schaktövervakning vid markarbeten i kvarteret 
Västra Falun i Falu stad och kommun, dnr 115/05. Dalarnas museum. Stencil. 

Carlsson, E & Lindberg, K-F 2010. Arkeologisk förundersökning Egnellska tomten, 
stadslager i kv Västra Falun 15, RAÄ 68, Falu stad och kommun, Dalarna. Dalarnas 
museum arkeologisk rapport 2010:16. Falun. 

Grälls, A. & Holmström, M. 1989. Rapport, Dalarna, Falun, Kvarteret Bergsfogden nr 10 
och kvarteret Bergshauptmannen nr 9, arkeologisk undersökning 1988. 
Riksantikvarieämbetet, Byrån för Arkeologiska Undersökningar. Stencil. 

Hildebrand, K-G. 1946. Falu stads historia till år 1687. Falun. 
Lögdqvist, A. 2005. Rapport. Arkeologisk schaktövervakning i samband med 

omläggning av VA-ledningar i Engelbrektsgatan, raä 68, Falu stad och kommun. 
Dalarnas museum dnr 141/05. Stencil 

Sahlström, N. 1961. Stadsplaner och stadsbild i Falun 1628-1850. Falun 
Sundström, K & Olsson, D.S. 1988. Husen berättar. Bevarandeplan för Falu innerstad. 

Dalarnas museums serie av rapporter:16. Falun. 
 

Arkiv 
FMIS, Riksantikvarieämbetets fornminnesinformation, www.fmis.raa.se 
Dalarnas museums arkiv: Pågående projekt 1446 undersökning i Västra Falun 15, 1450 

Förundersökning i Västra Falun 15, 1484 Förundersökning i Västra Falun 1 m.fl. 
 

Tekniska och administrativa uppgifter 
Länsstyrelsens diarienummer: 431-6008-11 
Länsstyrelsens beslutsdatum: 2011-08-18 
Socken: Falu stad 
Fornlämning, raä nr: 68:1 
Fastighet: Teatern 11 
Koordinater, SV (RT 90, 2,5 gon V): x6720793 / y1490252 
Uppdragsgivare: RGS 90 Sverige AB 
Utförandetid: 2011-08-17 – 2011-08-26 
Undersökt yta, kvadratmeter: 190 m2 
Fälttid:  8 tim 
DM projektnummer: 1479 
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Skiktade och svämmade kulturlager på den naturliga leran, från Ö. Foto: Fredrik Sandberg 
 

 
Pipstock på kanten till rännan, från NÖ. Foto: Fredrik Sandberg 
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Timmerkista med en sida öppen eller lossbruten, sett från NÖ. Foto: Fredrik Sandberg 
 

 
Nedgrävd ränna i leran, sett från V. Kista och stock på ömse sidor. Foto: Fredrik Sandberg 
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