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Framsida: Schaktet genom hyttområde RAÄ-nr 123:1 i Stora
Kopparberg socken, Falu kommun. I schaktet anas rödfärgade områden, motsvarande ”A” i figur 2. Bilden är tagen från
SSV. Fotograf: Anna Lögdqvist.

Inledning
I samband med nedläggande av jordkabel för el i Främsbacka, Falu kommun, Dalarna,
genomförde Dalarnas museum en arkeologisk schaktövervakning på delar av sträckan
(figur 1). Schaktövervakningen genomfördes i enlighet med länsstyrelsens beslut dnr
431-254-11. Schaktövervakningen genomfördes i augusti 2011. Arkeologisk personal på
platsen var Anna Lögdqvist. Uppdragsgivare var Falu Elnät AB.

Syfte
Undersökningens syfte var att dokumentera fornlämningsförhållandena inom anvisat
område i det planerade schaktet. Schaktövervakningen skulle vara av god kvalitet och
utgöra ett fullgott underlag för Länsstyrelsens tillståndsprövning enligt bestämmelserna
i 2 kap 12 § KML och för företagarens fortsatta planering. Resultatet skulle redovisa
fornlämningens kunskapspotential, vilken är bestämmande för om Länsstyrelsen
kommer besluta om en särskild undersökning enligt bestämmelserna i 2 kap 13§ KML.
Undersökningens huvudsakliga målgrupper var Länsstyrelsen Dalarna och företagaren.

Metod
Schaktningen utfördes med grävmaskin och följdes bitvis av en arkeolog.
Dokumentationen av profilväggarna och schaktbotten gjordes när schaktet var
färdiggrävt. Schaktväggarna rensades för hand, dokumenteras skriftligt och
fotograferades. Schaktet mättes in manuellt utifrån vägen, angränsande byggnader m.m.

Kunskapsläge
Det aktuella schaktet grävdes genom RAÄ-nr 123:1 i Stora Kopparberg socken vilket
utgörs av ett hyttområde, om ca 380x100 m (NÖ-SV) bestående av ett slaggvarpsområde,
en slaggvarp, en rostanläggning samt rest av en kvarn (figur 2).
Enligt fornminnesregistret är slaggvarpsområdet bestående av kopparslagg, ca 250x100
m (NÖ-SV) stort och intill fem m högt. Enligt uppgift är stora partier av slaggvarpen
borttagna. Ett slaggvarp, beläget 10 m NÖ om ovanstående, är 150x70 m stort (NNÖSSV) och ca 6 m högt. Resterna efter en rostanläggning, finns synlig i skärningskant av
slaggvarp som ett område med kraftigt rödbränd sand och eldpåverkad sten. Ingen
båsindelning är dock urskiljbar.
Stora delar av slaggvarpområdet är dock kraftigt bortschaktade och avplanade. Inom
slaggvarpområdet finns en gård med ett flertal ekonomibyggnader. Det största
slaggvarpet är välbevarat och anses i fornminnesregistret ha stort upplevelsevärde.
Enligt en urkund daterat till 1357 ska en kopparhytta ha funnits inom hyttområdet
RAÄ-nr 123:1. Denna kopparhytta är den första svenska kopparhyttan som omnämns i
skrift (Kulturhistorisk inventering Korsnäs sid. 3).
Inga arkeologiska undersökningar har tidigare genomförts i området.

Undersökning
Den schaktsträckan som omfattades av schaktövervakning var ca 120 m lång (figur 2).
Schaktet var 0,7 m djupt och 0,4 m brett i botten och 0,9 m brett i ytan.

Resultat
Fyllningen i båda schaktväggarna var i stort sett densamma inom hela sträckan och
bestod av ett homogent slagglager som låg under ett tunt matjordslager och fortsatte
ända ner i schaktets botten. Slaggen var kring 0,02-0,1 m stora och vissa var lite oljiga.
A. Inom en ca 10 m lång sträcka syntes rödfärgade områden i schaktväggarna, men
de utgjorde troligen inte resterna efter någon konstruktion. De röda lagren
fortsatte inte ner under det aktuella schaktdjupet (se framsida).
B. I den södra delen av schaktet, närmast ån, framkom relativt mycket kol i
schaktets botten.

Tolkning
Inga tydliga anläggningar framkom inom den aktuella schaktsträckan. Det kollager som
iakttogs i schaktets botten i den södra delen av schaktet, mot ån, skulle kunna utgöra
rester efter ett kolupplag. Sannolikt fortsätter anläggningen ner under det aktuella
schaktdjupet. Ytterligare anläggningar finns antagligen att hitta såväl under som utanför
det aktuella schaktet. Dalarnas museum anser därför att även eventuella framtida
markarbeten inom fornlämningen bör övervakas av en arkeolog.
Inga fortsatta arkeologiska insatser krävs dock för det nu aktuella arbetsföretaget.
Måluppfyllelse
Syftet med schaktövervakningen var att dokumentera fornlämningsförhållandena inom
anvisad schaktsträcka samt att utreda fornlämningens kunskapspotential.
Inga tydliga anläggningar framkom inom den aktuella schaktsträckan,
kunskapspotentialen i anslutning till det aktuella schaktet var därmed inte så hög.
Däremot grävdes schaktet inte ner i naturlig mark vilket betyder att anläggningar och
äldre lager fortfarande kan finnas under det aktuella schaktdjupet samt utanför
schaktets begränsningar.

Sammanfattning
I samband med nedläggande av jordkabel för el i Främsbacka, Falu kommun,
genomföre Dalarnas museum en arkeologisk schaktövervakning i enlighet med
länsstyrelsens beslut. Den aktuella schaktsträckan var ca 120 m lång. I schaktväggarna
iakttogs framförallt ett homogent slagglager. Inga tydliga anläggningar framkom,
däremot kan ett kollager i schaktets botten, i södra delen av schaktet, eventuellt utgöra
resterna efter ett kolupplag. Inga ytterligare arkeologiska insatser krävs för det aktuella
arbetsföretaget. Däremot anser Dalarnas museum att eventuella framtida markarbeten i

området bör övervakas av en arkeolog då lämningar och/eller lager fortfarande kan
finnas under och utanför det nu undersökta schaktet.
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Arkeologisk personal:
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Främsbacka och Främsbacka 35:1
X 6720634, Y 1497537
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Manuell
Falu Elnät AB
15-18 augusti 2011
120 m
8 timmar
1477
89/11
Anna Lögdqvist
Anna Lögdqvist
Anna Lögdqvist

Dokumentationsmaterialet bestående av fem digitala foton förvaras på Dalarnas
museum. Inga fynd tillvaratogs.

Figurförteckning
Figur 1. Utsnitt ur fastighetskartan för Falu Kommun där det aktuella
exploateringsområdet ligger inom den svarta cirkeln. Skala 1:50 000.
Figur 2. Utsnitt ur fastighetskartan med de i fornminnesregistret registrerade
lämningarna markerade med rosa och den sträcka inom ledningsdragningen som
omfattades av arkeologisk schaktövervakning markerat med lila. Inom område ”A”
framkom rödfärgade områden. Inom område ”B” fanns kol i schaktbottnen vilket skulle
kunna utgöra en anläggning med fortsättning under det aktuella schaktdjupet. Skala 1:2
000.
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