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Inledning
I samband med att Krondiket skulle rensas för bättre vattengenomrinning utförde
Dalarnas museum en antikvarisk kontroll av arbetet i enlighet med länsstyrelsens beslut
dnr 431-357-11. Uppdragsgivare var Falu kommun.

Syfte
Hela Krondiket utgör fast fornlämning med RAÄ-nr Falun 89:1 (figur 1). Syftet med
kontrollen var att se till att stenskoningar och andra konstruktioner inte skadades, samt
om sådan påträffades översiktligt dokumentera dessa.

Metod
Arbetet besöktes en till två gånger i veckan av en arkeolog från Dalarnas museum. Vid
dessa besök noterades hur arbetet fortskridit samt inhämtades information från
maskinföraren om denne hade märkt några sten- eller träkonstruktioner eller annat
avvikande vid rensningsarbetet. Dessa uppgifter dokumenterades skriftligt och noterades
på kartunderlag.

Kunskapsläge
Krondiket med Gamla Bergsdammen och dammvall ingick som en del i det omfattande
system av sjöar, tjärnar, dammar, åar, diken och vattenrännor som försörjde Falu gruva
och olika hyttor med vattenkraft. De äldsta kostgjorda dikena och kanalerna anlagdes
troligen redan under 1300-talet. Det dike som idag kallas Drottning Margaretas dike, se
figur 1, utgår troligen från ett äldre dike men grävdes bevisligen på 1550-talet för att
förse Falu gruva med konstvatten. På 1600-talet kallades denna anläggning helt enkelt för
Konstdiket. Gruvans konstmästare Christopher Polhammar påpekade på 1690-talet att
diket borde ha dragits längre upp på sluttningen för att ge bättre fallhöjd vid gruvan.
Därför grävdes så ett nytt konstdike, det nuvarande Krondiket, mellan Korsgårdsdammen
och gruvan. I anslutning till diket byggdes också Gamla Bergsdammen för att fungera
som en sista hålldamm innan vattnet släpptes iväg mot gruvan. Hela anläggningen togs i
bruk 1748 och kallades då Nya Krondiket (Olsson 1990). Fram till 1916, då man gick
över till el, drevs gruvan med vattenkraft. En liten del av vattnet från Krondiket används
dock fortfarande av Falu Energi & Vatten och Rödfärgsverket. När bostadsområdet
Krondiket byggdes på 1970-talet anlades en väg på Gamla bergsdammens dammvall
(Vahlberg 2011).
Hela Krondiksanläggningen är totalt ca 2 km långt och består av själva diket, vilket är
ca 1-5 m brett samt av Krondiksdammen och Gamla Bergsdammen med dammvall,
RAÄ-nr 89:1. Innan Vällan, i väster, passerar diket genom ett hyttområde, RAÄ-nr 1:1. I
öster avslutas diket i ett dammhus. Den östra av delen diket var tidigare täckt av en plåtoch brädkonstruktion. Nordöst om dammhuset, ned mot gruvan, finns resterna av en
hjulgrav, RAÄ-nr 106:1, och en 110 m lång delvis stensatt vattenränna, RAÄ-nr 107:1.
Krondiket är förbundet med Drottning Margaretas dike, RAÄ-nr 72:1, genom ett mindre
skrådike (se figur 1).

Undersökning
En grävmaskin skrapade med skopan bort dy och slam i botten av diket. Skopan nådde
som mest ca 0,9 meter under rådande vattenyta. Om möjligt försökte maskinföraren rensa
runt de hinder i form av stenar som fanns i diket. Enstaka obearbetade gråstenar som låg i
diket togs bort. Då diket under arbetet var vattenfyllt och det dessutom var vinter var det
svårt att få någon uppfattning om dikets konstruktion.
Dammvallen för Gamla Bergsdammen förstärktes på insidan med bergkross.

Resultat
De första 200 m, längst i SÖ, fram till gångbron verkar vara den sträcka där
stenskoningen var tydligast. Fram till Margaretas väg var diket 0,7-0,8 m brett i botten.
Ställvis fanns enstaka stenar som troligen rasat in från kanten. Efter Margaretas väg blev
diket bredare och djupare och från en breddvattenbrunn fram till badplatsen var diket så
djup att ingen rensning behövdes (figur 2). I Gamla Bergsdammen var, förutom dy och
slam, även en hel del växtrötter i det material som rensades bort. Dessutom förekom
enstaka stycken hyttslagg i det bortrensade materialet. 7 m väster om korsningen med
Lilltorpsvägen framkom resterna av en brygga i strandkanten. Bryggan bestod av
hopspikade breda plankor vilka vilade på fyra pålar ca 2 m ut från strandkanten. Från
vägen upp mot Dikarbacken och vidare mot Vällan var mest slam och växtrötter samt
enstaka stenar en bit ut från strandkanten.

Tolkning
Eftersom diket var vattenfyllt var det svårt att göra någon säker tolkning när det gäller de
större stenar som låg i diket. De stenar som togs bort i samband med resningsarbetet var
inte bearbetade varför de kan ha varit stenar från den omgivande moränen som ramlat ut i
diket. De slaggstycken som framkom i Gamla Bergsdammen kom troligen från sentida
förstärkningar av vallen. Sannolikt har slaggmaterialet hämtats från det närliggande
hyttområdet vid Vällan, RAÄ-nr Falun 1:1. De bryggrester som framkom vid
Lilltorpsvägen var inte särskilt gamla då planken var spikade med modern spik.
Måluppfyllelse
Syftet med den arkeologiska kontrollen var att se till att stenskoningar och andra
konstruktioner inte skadades, vilket vi gjorde. Eventuella anläggningar skulle också
dokumenteras. Förutom bryggan kunde inga tydliga stenskoningar eller andra
konstruktioner iakttas under arbetet, vilket delvis kan bero på att diket var vattenfyllt och
att arbetet utfördes under vintern med snö och is. Stenskoningar och konstruktioner kan
därför finnas, även om de inte kunde konstateras under det aktuella arbetet.

Sammanfattning
I samband med att Krondiket skulle rensas för bättre vattengenomrinning utförde
Dalarnas museum en arkeologisk kontroll av arbetet. Kontrollens syfte var att inga
stenskoningar eller andra anläggningar skulle skadas och om sådana påträffades
dokumentera dessa. Förutom rester efter en nyare brygga påträffades inga stenskoningar

eller andra anläggningar under arbetet, vilket delvis kan bero att på diket hela tiden var
vattenfyllt och på att arbetet utfördes vintertid. Det verkade dock som om den östra delen
av diket hade någon form av stenskoning i botten.
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Dokumentationsmaterialet förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd tillvaratogs.

Figurförteckning
Figur 1. Utdrag från fastighetskartan. Undersökningsområdet skrafferat och de
fornlämningar som nämns i texten markerade med nummer. Skala 1:10 000.
Figur 2. Utdrag från fastighetskartan med Krondiket och de närmaste omgivningarna.
Den orensade sträckan markerad med lila och läget för bryggan markerad med ett X.
Skala 1:5 000.
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Figur 1. Utdrag från fastighetskartan. Undersökningsområdet skrafferat och formlämningar nämnda i texten markerade med nummer. Skala 1:10 000
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Figur 2. Utdrag från fastighetskartan med Krondiket och de närmaste omgivningarna. Den orensade sträckan markerad med lila och läget för bryggan med ett X.
Skala 1:5 000

