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Inledning
I samband med markarbeten för fjärrvärme från Västermalmsverket till Stu-
regatan i Falun genomförde Dalarnas museum en arkeologisk förundersök-
ning i form av schaktövervakning (figur 1). Schaktövervakningen genomfördes 
i enlighet med länsstyrelsens beslut, dnr 431-4012-10 samt tillägg dnr 431-
5655-10. Tillägget gjordes i samband med en justering av ledningssträckan.

Området utgör en del av RAÄ-nr 68:1 och 109:1 i Falun, vilka utgör Falu 
gamla stadslager respektive gruvområdet Falu gruva (figur 2).

Schaktövervakningen genomfördes i november och december 2010. Upp-
dragsgivare var Falu Energi & Vatten. 

Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan för Falun. Det aktuella schaktet drogs i området inom den svarta 
cirkeln. Skala 1: 50 000.
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Syfte
Syftet med schaktövervakningen var att närmare klargöra fornlämningsför-
hållandena inom angiven del av ledningsschaktet samt bilda underlag för 
beräkning och omfattning av en eventuell särskild arkeologisk undersökning.

Metod
Schaktningsarbetet följdes av en arkeolog. Schaktväggarna rensades för hand 
och dokumenterades skriftligt samt fotograferades. Dokumentation av schakt-
väggarna genomfördes framförallt efter att delsträckorna var färdiggrävda. 
Där konstruktioner och kulturlager som bedömdes vara från 1700-tal eller 
äldre framkom stoppades emellertid grävningen tillfälligt för dokumenta-
tion i plan. 

De konstruktioner som framkom i schakten dokumenterades både i plan 
och profil samt fotograferades. Prover för analys samlades in som ett kom-
plement till de anträffade fynden samt för att underlätta tolkningen och jäm-
förelser med tidigare arkeologiska undersökningar i närområdet. Proverna 
flotterades innan de skickades iväg för analys. Även fynden rengjordes och 
registrerades.

Schakten och framkomna konstruktioner mättes in manuellt utifrån an-
gränsande byggnader, trottoarer och liknande. 

Figur 2. Falun domineras av två stora fornlämningar. Ett som utgör Faluns stadslager, RAÄ-nr 68 och 
ett som hör ihop med Falu gruva och verksamheten kring denna, RAÄ-nr 109, markerad med ljusare 
blått. Till dessa finns mindre områden som ingår i de båda större fornlämningarna. Det aktuella schaktet, 
markerat med lila, sträcker sig genom båda fornlämningarna. Skala 1:10 000.
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Kunskapsläge 
Den aktuella schaktsträckan grävdes genom områden som är viktiga i Faluns 
äldre historia, såväl ingående i Världsarvet Falun och riksintresset Falu stad 
(K 8015) som fornlämning nr 68:1 samt 109:1 i Riksantikvarieämbetets forn-
minnesregister (FMIS) för Falu stad (figur 2). Fornlämningarna motsvarar 
Falu stadslager med bebyggelselämningar från 1600-tal till nutid respektive 
gruv- och hyttområde tillhörande Falu gruva. Förutsättningarna för att hitta 
under mark bevarade anläggningar och fynd efter äldre tiders bebyggelse och 
industri ansågs därför vara goda inom exploateringsområdet. Inom de båda 
stora fornlämningsområdena finns även några mindre delområden som fått 
egna nummer i fornminnesregistret.

Den västra delen av schaktet, vid Värmeverket, berörde t.ex. ett område 
med dokumenterade agrar- och bebyggelselämningar från järnålder/medel-
tid i form av fossil åker, odlingsrösen och gårdstomter, t.ex. RAÄ-nr 91:1 och 
126, även ingående i RAÄ-nr 109:1. Mittendelen av schaktet grävdes över 
Hanröleden. Schaktet fortsatte vidare längs Stigaregatan ner till Sturegatan i 
väst, via Hyttgatan, ingående i RAÄ-nr 68:1.

Rostar, speciellt vändrostar, synliga ovan mark kan fortfarande iakttas inom 
kv. Hyttgården. Utifrån äldre kartmaterial kan man konstatera att hyttorna 
tidigare legat i klungor kring Falu gruva. I kvarteren väster om Hyttgatan låg 
tidigare Elsborgs och Faluns hyttor, ingående i RAÄ-nr 68:1. Dessa är doku-
menterade på kartor från 1600-talet och framåt. Enligt kartan från 1728 samt 
Jacob Ingelssons berättelser från 1716 fanns tolv hyttor i området (figur 3), 
medan en mycket detaljerad karta från 1861 redovisar nio hyttor (figur 4). 
Kartorna visar också vattenrännor, broar och rostar tillhörande hyttorna. 

Figur 3. Karta över Falun från 1728. P markerar Kohl Torget eller Yxhammartorget. Väster därom låg 
Elsborgs och Faluns hyttor (LMV 20-SKO-23). Schaktet har markerats med lila.
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Karteringen från 1861 gjordes i samband med att hyttverksamheten lades ner 
och kartan visar därför de sista hyttorna i området. Trots nedläggningen stod 
några byggnader kvar en bit in på 1900-talet (figur 5).

Några av hyttorna förstördes i samband med byggandet av Västra skolan 
år 1915. Senare förstördes hyttområdet ytterligare i samband med byggandet 
av en ny genomfartsled på 1960-talet.

En tidningsartikel ur Falu Kuriren 1961 beskriver hur området mellan Hytt-
gatan och Södra Tunavägen, inom kv. Hyttgården, med hjälp av grävmaskiner 
utplånas inom några dagar. ”Gamla slaggvarp med vändrostugnar, kolbäddar 
och smältvägar förvandlas till avfall och fyllning. Sveriges genom århundra-
dena viktigaste bäck är utplånad [Gruvbäcken]. Den enda återstående ruinen 
av en kopparhyttas blästerhus försvinner inom kort. Det enda som blir kvar i 
kvarteret Hyttgården är några hyttkammare,…” (Montan 1961).

Åtminstone från 700-tal och framåt går det att belägga mänsklig aktivitet 
kopplad till Falu gruva (Qvarfort 2004). Det första skriftliga dokumentet som 
rör Falu gruva är ett bytesbrev från 1288, utfärdat av biskop Peter i Västerås. År 
1347 utfärdade konung Magnus Eriksson ett privilegiebrev för Kopparberget. 
I detta finns anvisningar om hur arbetet vid Berget skulle bedrivas. Arkeolo-
giska undersökningar i området visar också att gruv- och hyttverksamheten 
tog fart i slutet av 1300-talet för att kulminera under 1600-talet, då Falu gruva 
var den största exportören av koppar i Europa.

Från 1300-talet vet man också att Falun var centrum för en betydande 
handel kring gruvan och här hölls regelbundna återkommande torgdagar 
(Sahlström 1961). Detta bör betyda att orten redan under medeltid haft ett 
torg eller marknadsplats till vilken köpenskapen kunnat samlas.

Figur 4. En detaljerad karta över Elsborgs och Faluns hyttor (Arkivcentrum Dalarna). De karterades 
1861 i samband med avvecklingen av hyttverksamheten. Den har rektifierats mot fastighetskartan, Västra 
skolans byggnader syns i grått. Hyttgatan, men framförallt Gruvgatan har breddats avsevärt sen dess.
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Äldsta belägg för namnet Falun är från ett dombrev från år 1400 och detta 
visar att Falun då var tingsplats (Carlsson 2011).

Falun fick sina stadsprivilegier under 1600-talet, närmare bestämt år 1641, 
och i och med detta stadsplanelade man kvarteren och gatorna i ett rutsystem 
enligt för tiden rådande estetiska ideal. Vid denna tid kom Falun att bli en stor 
stad, näst störst i Sverige. Innan stadsplanläggningen verkar bebyggelsen ha 
varit koncentrerade till områdena kring Kyrkbacken och Falan (Carlsson 2011).

Tidigare undersökningar
Flera undersökningar har gjorts inom såväl RAÄ-nr 68:1 som 109:1, därför 
nämns här endast de mest relevanta för denna schaktövervakning.

RAÄ 109 – Gruv- och hyttområden
Under 1991 och 1992 utförde Dalarnas museum en arkeologisk förundersök-
ning och utredning på Ingarvet i samband med att man byggde bussgarage 
för Dalatrafik. Där påträffades spår av fossil åker-/betesmark med hägnad 
och röjningsrösen (Pagoldh 1992 & 1993). Vidare framkom gårds- och bebyg-
gelselämningar, en möjlig kringbygd gård, i form av stengrunder, husgrunds-
platåer och stolphål/kokgrop. Delar av odlingslämningarna har daterats till 
vendeltid (550–800 e.Kr.).

Agrara lämningar samt bebyggelselämningar och spår av bergsbruk 
undersöktes även vid en arkeologisk förundersökning gjord av Dalarnas 
museum år 2005 i samband med att värmeverket skulle byggas ut (DM arkiv 
dnr 95/05). Vid undersökningen påträffades fossil åker, röjningsrösen samt 
husgrunder, terrasser, färdväg och stenbrott. De agrara lämningarna har da-
terats till 1200–1300-tal.

År 1983 utförde Dalarnas museum en arkeologisk undersökning inom kv. 
Hyttgården, strax väster om Carlbergs hytta (Holmström 1983). I samband 

Figur 5. Melkerssons och Ströms hytta, två av Elsborgs hyttor fotograferade 1931, fotograf P. Persson 
(StoraEnsos bildarkiv i Dalarnas museum).
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med denna påträffades resterna av vad som tolkades som en kopparhytta, 
men som senare omtolkats som en hyttdamm med datering till 1300-tal.

Riksantikvarieämbetet genomförde år 1996 och 1997 en arkeologisk förun-
dersökning, i samarbete med Dalarnas museum vid bl.a. gruvrondellen och 
kv. Gruvbron (Hjärthner- Holdar m.fl. 1997). Vid undersökningarna påträf-
fades lämningar av gruv- och hyttaktivitet i form av hytta, rostar, slaggvarp 
och äldre vägsträckning. Ytterligare undersökningar vid gruvrondellen 
genomfördes av Riksantikvarieämbetet år 2004 (Willim m.fl. 2005). Även där 
framkom resterna efter ett stort antal rostar.

RAÄ 68 – Stadslager
År 1988 genomförde Dalarnas museum en förundersökning på Dikmanska 
gården, kv. Yxhammaren, under vilken slagg- kultur- och brandlager och 
möjlig husgrund påträffades (Sandberg 1988). Lämningarna har daterats till 
1600–1761.

Figur 6. Exploateringsområdet delades in i fyra delsträckor A-D. De flesta lämningarna kom längs 
Hyttgatan i område C. Skala 1:5 000.
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År 1989 utförde Riksantikvarieämbetet en arkeologisk förundersökning i 
kv. Teatern 6 (Bergold & Grälls 1989). Tre urskiljbara kulturlager innehållande 
träflis påträffades. Dessa var separerade av påförda slagglager. Vidare fram-
kom bebyggelselämningar i form av syllsten, pålar, samt kullerstensläggning 
och en sentida husgrund med källare. Datering 1600- till 1900-tal. År 2011 
genomfördes en mindre schaktövervakning i kv. Teatern 11 där delar av en 
grävd ränna samt en träkista dokumenterades (Sandberg 2011).

År 2009, 2010 och 2011 utförde Dalarnas museum arkeologiska undersök-
ningar i kv. Västra Falun (Carlsson & Lindberg 2010, DM arkiv dnr 11/10, 
27/10 och 200/11). Vid undersökningarna framkom bebyggelselämningar i 
form av husgrunder, hushållsavfall och gårdsanläggningar från medeltid - 
1600/1700-tal.

Undersökningen
Det aktuella arbetsföretaget berörde en ca 1540 m lång sträcka från Väster-
malmsverket till Sturegatan. Schaktbredden var i huvudsak omkring 3 m och 
schaktdjupet cirka 1,5 m, vilket för Falun, med så tjocka påförda lager, är så 
pass grunt att schaktet inte grävdes ner i naturlig mark. I Sturegatan grävdes 
schaktet upp till 5 m bredd och ner till 2 m djup. 

Schaktsträckan delades in i fyra delsträckor, här benämnda A, B, C och D 
(figur 6).

På grund av att schaktövervakningen genomfördes under kalla vintermå-
nader försvårades arbetet mycket, då schaktväggarna många gånger hunnit 
frysa eller blivit täckta av snö innan arkeologen hunnit dokumentera färdigt/
eller ta prover. En del av schaktövervakningen i Hyttgatan genomfördes även 
nattetid för att underlätta trafiksituationen.

Figur 7. Översiktsbild över delsträcka A. Då schaktövervakningen genomfördes i november och december 
var väderförhållandena inte alltid de bästa för en arkeologisk undersökning. Bilden är tagen från söder. 
Fotograf: Anders Altner.
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Schaktet grävdes på flera ställen samtidigt, därför fick anläggningarna 
nummer i den ordning de undersöktes.

Sträcka A, Västermalm
Inom sträcka A, från Västermalmsverket till Hanröleden, påträffades inga 
anläggningar. Schaktväggarna uppvisade istället påförda lager bestående av 
grus-/och eller slagglager (figur 7).

Sträcka B, Stigaregatan
Längs Stigaregatan, från Hanröleden till korsningen Hyttgatan, noterades nio 
anläggningar, A40–A48 (figur 8 samt bilaga 1). Anläggningarna låg i anslut-
ning till området med bevarade hyttkammarstugor. I sydväst fanns en äldre 
vägyta, A48. Från korsningen Yxhammargatan och vidare österut fanns tre 
stolpar vid nuvarande gatukorsning A43, 44 och 46. Längre österut fanns rester 
av en väg, A42, och en ”gräns” bestående av stående trärester, A41. Därtill 
fanns en kulvert, A40. Samtliga anläggningar var helt eller delvis nedgrävda 
eller anlagda på olika påförda slagg- och gruslager.

Sträcka C, Hyttgatan
Längs Hyttgatan, mellan Gruvgatan och Stigaregatan, fanns inte mindre än 
18 anläggningar, A1a–e, A5a–b och A6–A10 samt A30–A36 (figur 9–12 samt 
bilaga 1). Anläggningarna hörde samman med den hyttverksamhet som be-
drivits i området. 

Figur 8. Plankarta över schaktet i del av Stigaregatan, sträcka B. De framkomna anläggningarna har 
markerats och numrerats. Skala 1:1 000.

42 40

48

46 41

43

44

0 20 4010
Meter

Stigaregatan



13Arkeologisk schaktövervakning Västermalm–Sturegatan

Längst i norr fanns röda lager som möjligen kan ha utgjort rester efter en 
hyttlämning, A36 (figur 10). Söder därom fanns trärester, A30, vilka delvis 
grävdes bort av grävmaskinisten innan arkeologen hann dokumentera or-
dentligt (figur 11). Där fanns också tre kvadratiska timrade konstruktioner, 
A31, A32 och A34. 

Figur 9. Plankarta över schaktet längs Hyttgatan, delsträcka C. Längst i norr fanns en möjlig hyttlämning, 
A36. Detaljer från norra och södra området redovisas i separata figurer. Skala. 1:1 000.
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Figur 10. Översiktsbild av norra delen av Hyttgatan, delsträcka C. De röda områdena i schaktet kan 
utgöra rester efter en hyttlämning, A36. Bilden är tagen från NV. Fotograf: Anders Altner.
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Figur 11. Detaljplan 1 visar norra delen av  schaktet 
i Hyttgatan. Inom denna del av schaktet påträffades 
bl.a. tre kvadratiska timmerkonstruktioner, A31, 
A32 och A34 samt fragmentariska rester efter en 
möjlig bro, A30. Skala 1:200.

Figur 12. Detaljplan 2 visar södra delen 
av schaktet i Hyttgatan. Inom området 
påträffades bl.a. rester efter en vattenränna, 
A1a–e samt en kolbädd, A5a–b. Skala 1:200.
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I södra änden av schaktet påträffades delar av en 
vattenränna, A1a–e (figur 12). Direkt norr om denna 
fanns resterna efter en kolbädd, A5a–b, synlig inom 
den västra schaktväggen. Denna har ev. grävts 
söder i samband med byggande av vattenrännan.

Inom schaktet fanns även rester efter stående 
stolpar och liggande timmer som var svårare att 
knyta till någon specifik konstruktion eller lager, 
A8, A9, A10, A33 och A35.

Samtliga anläggningar var helt eller delvis ned-
grävda i eller anlagda på olika påförda slagglager. 
Där schaktet grävdes rakt över Hyttgatan och längs 
den östra sidan av vägen var slagglagren hopsin-
trade, ca 1,2 m under dagens vägnivå.

Sträcka D, Gruvgatan
Inom sträcka D, från korsningen Gruvgatan–Hyttgatan och ca 12 m in längs 
Sturegatan, noterades två anläggningar (figur 13). En husgrund, A20, låg i 
korsningen Hyttgatan–Gruvgatan (figur 14 och 24). Parallellt med Sturegatan 
påträffades en stenkulvert, A21 (figur 15 och 25). I schaktväggarna iakttogs 
till största delen olika påförda slagglager.

Datering
Där äldre konstruktioner och kulturlager framkom togs prover för dendro- och 
14C-analys. De stockar som samlades in var emellertid i för dåligt skick för att 
kunna dendrodateras. Slutligen beslutades att skicka prover från två anlägg-
ningar till 14C-datering. Kolproverna vedartbestämdes innan de skickades 
till datering, detta för att få en bättre kontroll över vad som daterades samt 
undvika prover med hög egenålder. För vedartsanalysen anlitades Thomas 
Bartholin, Scandinavian Dendro Dating och 14C-analysen utfördes av Ång-
strömslaboratoriet i Uppsala.

Figur 13. Plankarta över Gruvgatan–Sturegatan, sträcka D. I korsningen till Hyttgatan påträffades 
en huslämning och en bit in på Sturegatan framkom en stenkulvert, se figurr 14 och 15. Skala 1:1 000.

Figur 14. Detaljplan 3 visar 
husgrund A20, i korsningen 
Hyttgatan–Gruvgatan. Skala 
1:200.
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Vedartsanalys
Till vedartsanalys skickades två prover dels från ett kulturlager som fanns 
direkt under ett golv tillhörande huset i korsningen Gruvgatan–Hyttgatan och 
dels från ett lager i botten av en anläggning, vilken tolkades som en kolbädd 
vid Hyttgatan (figur 16).

14C-analys
Ur de båda proverna som vedartsbestämts plockades lämpliga bitar ut för 
dateringsanalys med 14C-metoden. Såväl kulturlagret som kolbädden fick 
dateringar vars spann sträcker sig från andra halvan av 1400-tal till första 
halvan av 1600-tal (figur 17).

Fynd
De fynd som iakttogs i samband med schaktövervakningen var framförallt 
hushållsavfall från 1800-tal eller senare, vilka kan kopplas till staden, t.ex. 
fajans, rödgods med gul glasyr från Gävle, skärvor från bruna buteljer samt 
delar av kritpipor utan ornering. Dessa fynd sparades inte.

Anl. nr Kontext Tall Gran Björk Till 14C-analys
A20:1-3 Under golv  7  Gran, egenålder < 30 år
A5a	 L22,	profil	1	 1	 8	 	 Tall,	egenålder	<	30	år

Figur 16. Resultatet från vedartsanalysen visar att kol från kulturlagret under golvet i hus A20 kom 
från gran medan kolet från kolbädden A5a även innehöll tall. Vedartsanalys görs för att lämpliga prover, 
med låg egenålder, ska kunna väljas ut för 14C-analys.

Anl. nr Kontext 14C BP Kalibrerat 1 σ Analysnummer
A20:1-3	 Under	golv	 331±30	 1470-1650	 Ua-41482
A5a	 L22,	profil	1	 356±30	 1450-1640	 Ua-41483

Figur 17. Resultatet från 14C-analysen visade att såväl kulturlagret under golvet i hus A20, som kol ur 
kolbädden A5a, kunde dateras till intervallet andra halvan av 1400-talet till första halvan av 1600-talet.

Figur 15. Detaljplan 4 visar 
schaktet i Sturegatan. I denna 
del av schaktet framkom en 
stenkulvert, A21. Skala 1:200.

Sturegatan

Gruvgatan

0 1 2 3 4 5 m

A21
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Därtill påträffades en hatt och delar av en kavaj i slamlagren, ca 1,15 m 
under dagens vägnivå, inom vattenrännan A1e delsräcka C (se omslagsbilden). 
Såväl hatten som kavajen var av herrmodell och verkar vara konfektionssydda. 
Troligen är de från sekelskiftet 1900-tal. Av dessa båda sparades hatten (fnr 6).

De fynd som framkom inom kulturlager under huset A20, vilket daterats 
till 1470–1650, sparades (figur 18)

Tolkning

Sträcka B
En äldre vägyta, A42, i Stigaregatan, ca 0,4–0,7 m under dagens vägnivå, visade 
att den tidigare vägnivån hade varit mer plan än dagens som stiger hela vägen 
upp till Hanröleden. Ytterligare en äldre vägyta, A48, i form av sintrad slagg 
iakttogs bitvis längs Stigaregatan, ca 1,3 m under dagens vägnivå.

Äldre kartmaterial visar att Stigaregatan tidigare delvis haft en nordligare 
sträckning än dagens väg. Detta kan ev. tala emot tolkningen av A42, men 
framförallt den djupare liggande A48, som äldre vägytor. De kan istället utgöra 
någon form av hårdgjorda arbetsytor som kan kopplas samman med hytt-
verksamheten. Detta skulle också kunna förklara träkonstruktionen A41:1–7, 

Figur 19. Stående stolpar längs Stigaregatan, A41 sträcka B, tolkades som någon sorts gräns, troligen ett 
plank som möjligen har skiljt slaggvarpen från vägen. Bilden är taget från väst. Fotograf: Anders Altner.

Fnr Anläggning Sakord Specialbenämning Del Frag Material Vikt (g)
1 A20 Kritpipa - Skaft 2 Piplera 11,2
2	 A20	 Kärl	 Fat	 Mynning	 1	 Rödgods	 44,8
3 A20 Kärl Fat Buk 1 Rödgods 4,4
4 A20 Kärl Butelj Botten 1 Glas 4,7
5	 A20	 Fragment	 	 	 	 Textil	
6	 A1	 Klädedräkt	 Hatt	 	 1	 Filt	 126,8

Figur 18. Lista över de fynd som framkom i samband med schaktövervakningen. Förutom hatten sparades 
endast föremål med känd kontext och av högre ålder än 1700-tal.
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vilken tolkats som någon sorts gränsmarkering, eventuellt resterna efter ett 
plank för att skilja slaggvarp och väg åt (figur 19).

Flera stående stolpar, A43, A44 och A46, har sannolikt stått längs väg-
sträckningen och utgör möjligen rester efter gatubelysning. Falun ska ha 
fått sin första gatubelysning så sent som år 1849 (Sahlström 1961). Även om 
denna, för Falun, nymodighet blev uppmärksammat i ”tidningsbladet” var 
det i tämligen blygsam skala då det t.ex. i stadsdelen Gamla Herrgården ska 
ha funnits endast en lykta och i Östanfors två.

Resterna efter en hyttlämning, eller åtminstone rödbrända lager ur hyttan, 
fanns inom en ca 4 m lång sträcka, A47. Enligt äldre kartor låg en hytta väster 
om korsningen Stigaregatan–Hyttgatan och troligen hör dessa röda lager 
ihop med den hyttan (figur 4). Under 1800-talet kallades den Eggertzs hytta.

Anläggning A40 bestående av tre stockar i bredd i NNV-SSÖ riktning ut-
gjorde sannolikt en kulvertering eller bro till Gruvbäcken, denna syns även 
på äldre kartor, se t.ex. figur 4.

Sträcka C
Timmerkistorna A1a, A1e och A1b utgör tillsammans den norra och den södra 
väggen till en vattenränna som lett Gruvbäckens vatten mot hyttorna i norr 
(figur 20). Bäcken kallas ibland också för just Hyttbäcken. Träresterna A1c bör 
utgöra fortsättningen på den norra väggen till rännan, och så även A1d:1-2 
samt möjligen pålen A6. Slamlagret inom den påträffade vattenrännan var 
mycket fuktigt och en hel del vatten trängde fram. I slamlagret påträffades 
textilrester, bl.a. delar av en kavaj och en hatt, skosulor, fajans m.m. Samtliga 
fynd bedömdes vara från sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal. Dessa låg emel-
lertid i det övre delen av slamlagret och hade man grävt djupare kanske man 
hade hittat äldre fynd.

Vattenrännorna vid hyttorna beskrivs som breda öppna trärännor vilka 
ledde vattnet till hyttans vattenhjul och de omtalas på flera ställen i hand-
lingarna (Lindroth 1955:103). År 1541 finns t.ex. uppgift om att timring för 

Figur 20. I den södra delen av schaktet längs Hyttgatan, sträcka C, framkom resterna efter en vattenränna. 
På bilden syns den södra delen av rännan, A1a–b. Bilden är tagen från söder. Fotograf Anders Altner.
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tre hjulrännor beställdes till ”Hyttegården”, och år 1609 utanordnades ett 
större antal dagsverken för att rensa och undergräva hytthjulsdammarna och 
hjulhuset så att vattnet åter skulle få fritt lopp.

Gruvbäcken var under lång tid mycket betydelsefull då den gav kopparhyt-
torna på Elsborg kraft att driva bälgarna. Enligt kartan från 1628 (Sahlström 
1961) rann den från gruvområdet, med två armar över Västra skolans nuva-
rande område, för att vid läget för Hyttgatan svänga norrut för att förse även 
Prästtäktens hyttor med blästerluft. Slutligen rann den ut i Faluån norr om 
Nybron. Kartor från 1640 och framåt visar ytterligare en arm av Gruvbäcken, 
vilken rann ner österut från Hyttgatan och ut i Tisken (figur 3). Därmed har 
man även talat om Norra och Södra Gruvbäcken. Perioden mellan ca 1630 
och 1660 har betraktats som en expansiv period i Falun vad gäller industrin, 
t.ex. uppvisar 1628 års karta 18 hyttor längs Faluån och Gruvbäcken, medan 
kartor från 1664 uppvisar minst 35 hyttor (Sahlström 1961). Sahlström tolkar 
det därför som att Södra Gruvbäcken anlagts någon gång i den expansiva 
perioden mellan 1628 och 1640 som reservavlopp vid rikligare vattentillgång.

Hur gammal den i Hyttgatan påträffade timmerkistan/rännan var, är svårt 
att säga då prover för dendrodatering inte var möjliga. Som tidigare nämnts 
visar äldre kartor att Gruvbäckens södra arm ska ha tillkommit efter 1628. Det 
ligger dock en källkritisk aspekt i detta antagande då äldre kartor inte alltid är 
exakta. Vad som kan tala för uppgiften däremot är resterna efter den kolbädd 
A5a&b som påträffades strax norr om rännan, A1a–e. Kolbädden låg så pass 
nära den ovan nämnda rännan att den troligen grävts sönder i samband med 
att rännan anlades. Kolbädden har daterats till 1450–1640. Detta tyder alltså 
på att rännan tillkommit tidigast under 1600-talet.

Själva kolbädden var nedgrävt i slagglager och hade stödväggar av stående 
störar A5b samt A5a:1–3 (figur 21 och 26). Kolbädden hörde ihop med någon 
av de hyttor som låg strax väst därom.

Öst om vattenrännan, delen A1e, var slagglagret hopsintrat ca 1,2 m un-
der dagens markyta. Denna hårdgjorda yta kan ha utgjort en arbetsyta, men 
troligen är det vatten som sipprat ut ur vattenrännan som bidragit till att 
slagglagren sintrat.

Figur 21. I den västra schaktväggen längs Hyttgatan, sträcka C, framkom resterna efter en kolbädd, 
A5a–b. Ett lager i botten av kolbädden har daterats till perioden 1450–1640. Bilden är tagen från NÖ. 
Fotograf: Anders Altner.
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Timmerkonstruktionen A30 skulle kunna utgöra resterna efter en bro över 
Gruvbäcken vilken finns gestaltad på äldre kartor (figur 4).

De kvadratiska timmerkonstruktionerna A31, A32 och A34 är svårtolkade, 
speciellt i ett så smalt ledningsschakt som det nu aktuella (figur 22). Eventu-
ellt kan de utgöra rester efter Gahns vattenbälgar som enligt uppgift ska ha 
inrättats i en hytta vid Yxhammartorget 1783 (Lindroth 1955:158ff). En sådan 
anordning bestod av ett vertikalt rör genom viket vattnet föll ner i en sluten 
”behållare”, där det splittrades mot en stenhäll. Detta gjorde att den med 
vattnet följande luften sammanpressades och rusade ut genom ett annat kort 
rör vidare in i smältugnen (figur 23).

Sträcka D
I korsningen Gruvgatan–Hyttgatan påträf-
fades en husgrund bestående av syllstockar 
och rester efter golvplank ca 1,15–1,4 m under 
dagens marknivå. Långsidan har troligen legat 
längs Hyttgatan och kortsidan mot Gruvgatan. 
Att huset låg en bit ut i korsningen beror på att 
Gruvgatan kraftigt breddats i samband med riv-
ningar och ombyggnationer i Falun på 1960-talet. 
Under golvplankorna fanns ett ca 0,1 m tjockt 
kulturlager bestående av mörkbrun, humös sand 
med vissa kolfragment. Detta lager fanns endast 
inom huset och skulle kunna vara rester av en 
s.k. mullbänk eller annan isolering. På utsidan 
av syllstockarna fanns slaggblandad gulgrå lera. 
Kulturlagret har daterats till 1470–1650, vilket 
visar att huset möjligen stått på platsen innan 

Figur 23. Skiss över Gahns vat-
tenbläster som enligt uppgift ska 
ha inrättats och testats vid hytta 
intill Yxhammarstorget år 1783 
(Lindroth 1955:158). Möjligen 
kan de kvadratiska timmerkon-
struktionerna A31, A32 och A34 
vara rester efter en sådan vatten-
bläster?

Figur 22. Översiktsbild av schaktet längs Hyttgatan, sträcka C, norra delen. I den västra schaktkanten 
syns en stående stolpe, A35 samt en kvadratisk timmerkonstruktion A34. Bilden är tagen från SÖ. 
Fotograf: Anders Altner.
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stadsplanläggningen. I kulturlagret hittades även textilfragment, rödgods från 
polykromt fat, del av buteljbotten samt del av en kritpipa. Kritpipsskaftet är 
ornerat, men även missfärgat och ”ärjigt” då det legat i slagglager. Det är därför 
svårt att säga något om kritpipans ålder utifrån orneringen. Rökkanalen har en 
diameter på 3 mm, vilket enligt Harrington-Bindford-Friederich skulle tyda 
på att pipan är från tidigt 1600-tal (Åkerhagen 2006). Detta överensstämmer 
med den datering som gjorts av kol ur det kulturlager i vilken kritpipan låg.

Parallellt med Sturegatan fanns en stenkulvert A21, ca 1,6 m under dagens 
vägnivå (figur 25). Den fortsatte sannolikt såväl norrut längs Sturegatan som 
söderut över Gruvgatan och in i Elsborg. Troligen har kulverten haft en drä-
nerande funktion. Vid en schaktövervakning i Övre Elsborg 1993 påträffades 
en liknande stenkulvert nedgrävd i slagglagren i nuvarande Berghauptmans-
gatan, vid korsningen till Ornäsgatan (Carlsson 1996).

Måluppfyllelse
Schaktövervakningen genomfördes i november och december vilka är mörka 
månader, och detta år dessutom mycket kalla. Mörkret, men framförallt tjäle 
och snö försvårade det arkeologiska arbetet avsevärt, bl.a. vid provtagning 
och dokumentation. Många gånger frös schaktväggarna och schaktbotten till 
innan vi hann dokumentera färdigt och ta prover. Trots de dåliga förutsätt-
ningarna anser Dalarnas museum att schaktövervakningen och dess resultat 
var lyckade.

Syftet med schaktövervakningen var att klargöra fornlämningsförhållan-
dena inom den aktuella schaktsträckan, vilket vi gjort så gott det gick under 
rådande förutsättningar. Framförallt området längs Hyttgatan visade sig 
innehålla relativt välbevarade lämningar från Faluns äldre stad, och såväl en 
bebyggelselämning och lämningar kopplade till hyttverksamheten kunde 
dateras till senmedeltid–inledningen av nyare tid, d.v.s. tiden innan stads-
planläggningen.

Figur 24. Översikt över husresten, A20, i korsningen Hyttgatan–Gruvgatan, sträcka D. Av huset kom 
det SV hörnet fram i schaktet. Kulturlagret direkt under golvet har daterats till 1467–1650. I detta lager 
har även fynd 1–5 påträffats. Bilden är tagen från SÖ. Fotograf: Anders Altner.
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En schaktövervakning ger inte möjlighet att undersöka hela anläggningar 
då vi inte själva bestämmer hur schakten ska läggas och många gånger fort-
satte också anläggningarna utanför själva schaktet. Därtill kan många fler 
anläggningar och lager från Faluns äldre tid finnas bevarad under marken 
utanför och under det aktuella schaktdjupet. Därför anser Dalarnas museum 
att eventuella framtida markarbeten i området bör genomföras med övervak-
ning av arkeologisk expertis. Däremot krävs inga ytterligare arkeologiska 
insatser för det aktuella arbetsföretaget.

Sammanfattning
I samband med makarbeten för fjärrvärme från värmeverket på Ingarvet i 
Falun, via Stigaregatan, Hyttgatan, Gruvgatan fram till Sturegatan, genom-
fördes en arkeologisk schaktövervakning i enlighet med länsstyrelsens beslut. 
Schaktövervakningen genomfördes i november och december 2010.

Det var framförallt i området kring Hyttgatan som äldre lämningar fanns 
bevarade under marken, bl.a. påträffades resterna efter en kolbädd daterad 
till 1450–1640, en husgrund daterad till 1470–1650, en vattenränna och en 
stenkulvert. Därtill fanns några mer svårtolkade timmerkonstruktioner, varav 
en möjligen kan ha utgjort rester efter en bro över Gruvbäcken.

Dalarnas museum förordar inga ytterligare arkeologiska insatser för det 
aktuella arbetsföretaget, men anser att även eventuella framtida markarbeten 
i området bör övervakas av en arkeolog.

Figur 25. I schaktet längs Sturegatan, sträcka D, påträffades en stenkulvert, A21. Denna måste 
rimligtvis ha haft en dränerande funktion. En liknande kulvert har påträffats vid schaktövervakningar 
i Berghauptmansgatan. Bilden är tagen från väst. Fotograf: Anna Lögdqvist.
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A1
Vattenränna bestående av stockar. Den var minst 
2 m bred (figur 12).

A1a
Timmerkista/skoning till vattenränna. Stockar 
liggande i minst 3 varv A1a:1-3, ca 0,15 m mel-
lan 1:a och 2:a varvet. Möjligtvis låg varv 2 och 
3 dikt an. Stockarna var ca 0,2 m i diameter. Fem 
stycken tvärgående stockar, A1a:4-10, inga syn-
liga hak – stockarna låg staplade på varandra. 
Fyllning bestående av slagg mellan stockvarven.

Stolpe A1a:11, 0,11 m i diameter stod 0,12 m 
väst om A1a:2 - kan ha fungerat som stödstolpe 
åt A1a:1-3.

A1b
Timmerkista/skoning till vattenränna bestående 
av tre synliga stockar, A1b:1-3 (figur 26). A1b:1 
låg parallellt med A1a:1-3. A1b:2 låg med ca 
60° vinkel med överhak för inpassning under 
A1b:1. A1b:3 låg på A1b:2 och hade inget hak. 
På A1b:3 fanns en ställsten. I rännan iakttogs 
fynd som buteljglas, textil, skosula, gulglaserad 
kruka samt två bearbetade störar SÖ om A1b:1.

A1c
Liggande stock, rund, ca 0,35 m i diameter. Fynd 
bestående av buteljglas, porslin, helvit fajans 
samt rödgods med gul glasyr.

A1d
Timmerkonstruktion bestående av två vin-
kelställda stockar eller plankor. Möjligtvis låg 
A1d:2 under A1d:1 men föreningen låg öster 
om schaktet. Stockarna var bearbetade och har 
troligen fungerat som bjälkar.

A1e
Timmerkista/skoning till vattenränna bestående 
av stockar i NNÖ-SSV riktning, jämför A1a, med 
tre stödstolpar som låg i Ö-V riktning, var 1,4 m 
långa och spetsade i östra änden. Stockarna låg 
mellan 0,65-1,1 m under dagens vägnivå. An-
läggningen utgör fortsättningen på den södra 
väggen i vattenrännan och schaktades fram 
sent på kvällen för att inte hindra biltrafiken på 
gatan. Det var mörkt och 17 minusgrader ute, 
detta gjorde att denna del av vattenrännan blev 
mycket översiktligt dokumenterad.

A5
Kolbädden syntes ca 2,5 m i schaktets längdrikt-
ning (figur 26). Fyllningen bestod av kol och trä 
samt en lins av siltig sand.

A5a
Stödvägg till kolbädd bestående av tre ställda 
störar, ca 0,07 m i diameter, A5a:1-3 (figur 26).

A5b
Stödvägg till kolbädd. Snett stående plank lu-
tande mot söder, 0,6 m hög men fortsatte ner i 
schaktbotten ? Ca 0,04 m tjock. Utgjorde troligen 
del av den södra stödväggen till kolbädden 
(figur 26).

A6
Påle med rektangulärt tvärsnitt, ca 0,2x0,16 m.

A8
Påle, runt snitt, ca 0,25 m i diameter. Stående i 
östra schaktkanten.

A9
Liggande stock, stack ut snett ur den västra 
schaktkanten (NÖ-SV riktning). Stocken var 
1,8 m lång och 0,16 m i diameter. Stocken låg 
endast 0,3 m under marknivå i övre kolrikt 
slagglager.

A10
En liggande stock stack ut snett från västra 
schaktkanten (SÖ-NV riktning). Sannolikt rund, 
ca 0,15 m i diameter. Låg ytligt ca 0,5 m under 
marknivå i övre kolhaltigt slagglager. Jämför A9.

A20
SV hörn av husgrund bestående av syllstockar 
och rest av golvplank. Dåligt bevarat. Långsi-
dan troligen efter Hyttgatan och kortsidan mot 
Gruvgatan.
Syllstockar A20:1-3

A20:1, ca 4,7 x 0,15 m, i NV-SÖ riktning med 
Hyttgatan, dåligt bevarad. Efter 1 m mot NV 
efter syllstocken och under denna iakttogs en 
möjlig syllsten av sintrad slagg. Stocken var 
avgrävd mot norra schaktväggen, fortsatte in 
i S schaktvägg (låg 1,15 m under asfaltens yta).

A20:2, ca 5,3 x 0,15 – 0,20 m, i NV-SÖ riktning, 
Väldigt dåligt bevarad. Kan möjligen utgöra de-
formerad golvplanka, men verkade vara relativt 
grov. Kan möjligen utgöra inrasad syllstock där 
A20:1 utgör den yttre långsidan. Möjligen kan 

Anläggningsbeskrivningar Bilaga 1
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1 Skivig slagg och mörkgrått grus. 0,05 – 0,2 m 
stora slaggbitar.

2 Röd grusig hyttfyllning med slagg och lera.
3 Brunbeige sand och enstaka slaggkross. Rester 

av	textil,	läder	och	fajans.
4 Brun sand och rödaktig slagg.
5 Grus och sättsand för trottoarsten.
6 Blandlager av kompakt slagg, lera, mörkgrå 

sand/grus.
7 Kompakt brunorange sand.
8	 Skivig	slagg,	0,05	–	0,1	m,	med	kol	och	brungrå	

sand.
9 Brun grov sand, något grusig med enstaka kol 

och slaggkross.
10 Kol och trä.

11 Brunorange heterogen sand.
12 Brunorange, svavelgrus, enstaka slaggkross 

och större bitar slagg.
13 Brunt grus med slagg och kol.
14 Rund slagg, 0,05 – 0,1 m bitar, omgärdat av ett 

tunt lerlager.
15 Kompakt kollager.
16 Grusigt blandlager med rund och skivig slagg, 

0,03 – 0,1 m bitar.
17 Kompakt kollager.
18	 Brun	finkornig	sand	med	enstaka	kol.
19 Sintrad slagg.
20 Rödbrun till rosa skivig slagg med lite grus.
21 Grå siltig sand.
22 Kollager.

Figur 26. Profil genom A1b, del av skoning till vattenränna och A5, kolbädd, längs Hyttgatan, detaljplan 2 figur 12. 
Skala 1:40.

0 1 2 3 4 5 6

- 2

- 1

  0

m.ö.h.

SSÖ NNV

- 2

- 1

  0

m.ö.h.

SSÖ NNV

A5a-b

6 7 8 9 10 11 12 m

A1b

2

3
4

5 67

8

9
1011

1213

14
15

16
17

18 19

20

1

1

8

4

21 22

A1b:1 A1b:3

A5b A5a



27

A20:1 utgöra en annan anläggning eller så har 
denna rasat utåt och slaggstenen har hamnat 
under av en slump (låg 1,3 m under asfaltens 
yta). Rester av röd porös skörbränd sten iakttogs 
på östra sidan om stocken.

A20:3, ca 3 x 0,20 m synligt inom schaktet, i 
NÖ-SV riktning. Dåligt bevarad. Fortsatte in i 
N och S schaktkanten. Låg troligen under A20:2 
(1,4 m under asfaltens yta).
Rest golvplank A20:4-6

A20:4, ca 1,6 x 0,05 – 0,08 x 0,03 m, i NNV-SSÖ 
riktning. Dåligt bevarad.

A20:5, ca 1,05 x 0,05 – 0,06 x 0,02 m, i NNV-
SSÖ riktning. Dåligt bevarad.

A20:6, ca 1,25 x 0,03 m, i NV-SÖ riktning, Då-
ligt bevarad, tjockleken gick inte att uppskatta.

Ovan golvplankorna iakttogs ett lager av 
slaggkross, skivig slagg och rundad slagg. Vissa 
av slaggbitarna var gula i färgen.

Under golvplankorna iakttogs ett ca 0,1 m 
djupt kulturlager av mörkbrun, humös sand 
med inslag av kolfragment, vilket endast 
iakttogs inom konstruktionen. På utsidan av 
syllstockarna fanns slaggblandad gulgrå lera. 

I kulturlagren hittades ett kritpipsskaft, 
ett textilfragment, två rödgodsskärvor och en 
glasbit, fnr 1–5.

A21
Kulvert/dränering bestående av stenar, ca 
0,5-0,7x0,3-0,4x0,15-0,2 m stora. Stenarna verkar 
vara bearbetade, rektangulära. Kulverten var 
ca 0,28-0,3 m bred invändigt och 0,3 m djup 
(figur 27). Kulverten låg ca 1,6 m under dagens 
marknivå i NNV-SSÖ riktning, parallellt med 
Sturegatan. På stenarna fanns ett lager med 
barr och pinnar. Kulverten finns bevarad under 
fjärrvärmeledningen.

A30
Timmerkonstruktion/Bro? Stockar i NV-SÖ, 
samt NÖ-SV riktning, 6 stycken i antal. Stock 
A30:4 fanns 18,5 m norr om nordligt hörn av 
stenmur vid Västra skolan. Konstruktionen 
schaktades delvis bort av grävmaskinist vid ett 
obevakat ögonblick. Beskrivningen är därför 
gjord ur minnet och därmed mer skissartad.

Stock A30:1, sträckte sig 1,5 m (NÖ-SV) ut 
från västlig schaktkant, 0,25 m i diameter, var 
relativt välbevarad.

Stock A30:2, sträckte sig 0,75 m (NÖ-SV) ut 
från östlig schaktkant, 0,25 m i diameter, relativt 
välbevarad. Direkt ovan låg en något längre 
stock i samma riktning, grävdes dock bort.

Stock A30:3, stock i NV-SÖ riktning, ca 1 m 
lång, 0,2 m i diameter, var avgrävd till att börja 
med och grävdes senare bort.

Stock A30:4, stock i NNÖ-SSV riktning, 
sträckte sig 0,6 m ut från västlig schaktkant, 
0,2 m i diameter, relativt välbevarad.

Stock A30:5, stock i NÖ-SV riktning, sträckte 
sig 0,5 m ut från västlig schaktkant, 0,20–0,25 m 
i diameter. Relativt välbevarad.

Stock A30:6, stock i NV-SÖ riktning, ca 1,7 m 
lång, var avgrävd till att börja med och grävdes 
senare bort.

A31
En kvadratisk träkonstruktion av vertikala, 
grova, spontade plankor i västlig schaktkant. 
11 m norr om nordligt hörn av stenmur vid 
Västra skolan. På utsidan av konstruktionen 
iakttogs en lerpackning, som möjligen haft iso-
lerande funktion. Konstruktionen var fylld av 
ett gruslager med sten.

Plankorna var troligtvis ca 0,20–0,25 m breda, 
0,1 m tjocka (då de var spontade var det svårt 
att se om alla plankor hade samma storlek) och 
fortsätter troligtvis en bra bit ner i marken.

Sydlig vägg, synlig i västlig schaktvägg och 
delvis i plan, NNÖ-SSV riktning. Två plankor 
synliga, den ena större delen i schaktväggen 
och den andra i plan, relativt välbevarade. 
Planka mot östligt hörn var skadad. Plankan i 
schaktväggen låg 0,9 m under gatsten. Plankan 
i plan låg 1,5 m under gatsten och blev troligen 
avgrävd vid schaktningen.

Östlig vägg, synlig i plan, minst 1,5 m i 
längd, VNV-ÖSÖ riktning. Troligen 6–7 plankor 
i bredd.

Nordlig vägg, synlig i schaktväggen, troligen 
avgrävd och rubbad då den låg ned.

Figur 27. I Sturegatan framkom en stenkulvert, A21. En 
sten lyftes för att kunna se hur kulverten såg ut invändigt. 
Bilden är tagen från NV. Fotograf: Anna Lögdqvist.
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A32
En kvadratisk plankkonstruktion liknande A31, 
fylld med grus och slaggkross. Runt om mer 
ren slaggkross. 6 m norr om nordligt hörn av 
stenmur vid Västra skolan vid östlig schaktkant.

Västlig vägg bestående av vertikala plankor 
ca 0,05–0,10 m tjocka, det var ej möjligt att se hur 
breda de var eller hur många plankor som låg 
i bredd. NV-SÖ riktning. 1,1 m under gatsten. 
På utsidan av dessa plankor, in mot schaktets 
mittpunkt, satt en horisontellt kvadratisk stock, 
ca 1,4 m under gatsten (figur 28).

Nordlig vägg utgjordes av vertikala mer 
stockliknande timmer, ovalt tvärsnitt, ca 0,2 x 
0,15 m, möjligen något rubbade ur ursprungligt 
läge.

A33
Stock i östlig schaktkant ca 3 m norr om nordligt 
hörn på stenmur vid Västra skolan. Sträckte sig 
0,7 m ut från schaktkant i N-S riktning, var av-
grävd och något sprucken. Omkring 0,2 – 0,25 m 
i diameter, 0,75 m under gatsten.

A34
Knuttimrad kvadratisk konstruktion av sågade 
stockar, yttermått 1,2x1,2 m, riktningar NÖ-SV– 
NV-SÖ. Stockarna 0,25–0,3 m breda och 0,1 m 
tjocka, med kvadratiska hak. Vissa med dubbla 
hak andra med hak på ena sidan.

Sydlig vägg, synlig i plan och profil (figur 29). 
Bestående av inre vertikala plankor, 0,15–0,25 m 
breda och 0,07 m tjocka. Utanför dessa inre 
vertikala plankor gick horisontella kvadratiska 
stockar, möjligen med ett inbördes avstånd på 
0,1–0,15 m från varandra. Eller så har konstruk-
tionen blivit så pass skadad vid schaktningen att 
stockarna kluvits på längden så att detta mel-
lanrum bildats. De yttre stockarna har till viss 
del förmultnat, möjligen utgör de inre vertikala 
plankorna en senare lagning.

Östlig och nordlig vägg, synlig i profil och 
plan. Väggarna utgjordes av horisontella, 
rektangulära i snitt, sågade stockar, vilka låg 
ovanpå varandra, de var inte spontade. I hörnen 
fanns enkla eller dubbla hak. 0,25–0,3 m breda 
och 0,1–0,13 m tjocka. Utanför nordlig vägg 
iakttogs ett lager av lera och rundsten, vilket 
inte kunde iakttas utanför de andra väggarna.

Västlig vägg kunde endast bitvis iakttas, på 
grund av ras i schaktväggen, tillsynes konstru-
erad lik östlig och nordlig vägg.

A35
Vertikal stock i östlig schaktvägg, 25,5 m nord 
om nordligt hörn på stenmur vid Västra skolan. 
0,3–0,35 m i diameter och ca 0,8 m lång. 0,75 m 
under gatsten. Avfasad mot nedre änden.
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1 Gulbeige lera med rundsten, 0,05 – 0,15 m i 
diameter.

2 Blekröd sättsand för trottoarsten.
3 Grusig brun sand med tegelkross, enstaka 

skivig slagg och mindre rundsten.
4 Kantig och rund sten, 0,05 – 0,25 m i diameter, 

enstaka skivig slagg.
5 Rundsten, 0,05 – 0,2 m i diameter.
6 Beige lera med kantig och rund sten, 0,05 – 

0,28	m	i	diameter.	Enstaka	skivig	slagg.
7 Slaggkross.
8	 Kollager	med	enstaka	större	kolbitar.
9 Slaggkross och lera.
10 Slaggkross.
11 Slaggkross, kantig sten och kol.
Figur 29. Profil genom A34, en knuttimrad kvadratisk 
konstruktion som framkom i Hyttgatan, detaljplan 1, figur 
11. Skala 1:40.

Figur 28. I Hyttgatan framkom tre kvadratiska timmer-
konstruktioner. Bilden visar en av dessa, A32. Bilden är 
tagen från SV. Fotograf: Anders Altner.
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A36
Hyttlämning? ca 20 m nord om A34. Verkar 
tillsynes utgöra en utdragen skålform, med 
sluttande sidor och plan botten med skiktvisa 
lager av överst pulvrigt gult svavelliknande ma-
terial, 0,4 m tjockt, under detta rödbränt pulvrigt 
material med viss rundsten, 0,2 m tjockt. Under 
detta röd och gulfläckigt pulveraktigt material 
med viss slagg och sten, 0,2 m tjockt. Under 
detta ett lager av grönärgad slagg, 0,2 m tjockt. 
Sammanlagt 6 m i längd och 1,0–1,1 m djupt.

A40
Timmerkonstruktion/kulvert bestående av 3 
stockar i NNV-SSÖ riktning, vilka låg i bredd. 
Stockarna iakttogs i botten av schaktet, 1,5 m 
under gatsten (figur 30). De var 0,2 m i diameter 
och ca 1,4 m långa. Relativt välbevarade med 
barken kvar, troligen av gran eller tall. Samman-
lagd bredd på de 3 var ca 0,6 m. Hålighet under 
stockarna, minst 0,4 m djupt. Fyllnad mot botten 
utgjordes av ett fuktigt mörkbrunt, homogent 
lager av finkornigt, troligen organiskt material.

Låg ca 20–22 m öst om NÖ hörn på hus Sti-
garegatan 15A. Den finns kvar under schaktet.

A41
Timmerkonstruktion/gränsmarkering? bestå-
ende av stående stockar och störar. Följde 
södra sidan av Stigaregatan, under trottoaren. 
Bestående av (från öst) 1 st ”regel?”, 2 st störar, 
1 st påle och 3 st stolpar. Sammanlagd bredd ca 
7 m i Ö-V riktning.
Beskrivning från öst mot väst.

A41:1 ”regel?”, 0,06 x 0,1 m i snitt, ca 0,5 m 
synlig längd. Ca 1 m under gatsten.

A41:2 stör, 0,05 m i diameter, 0,55 m synlig 
längd. Ligger 0,6 m väst om A41:1. Ca 1 m under 
gatsten.

A41:3 stock, 0,25 m i diameter, 0,35 m synlig 
längd. Ligger 2,6 m väst om A41:2. Ca 1,2 m 
under gatsten.

A41:4 påle, 0,15 m i diameter, 0,3 m synlig 
längd. Ligger 1,1 m väst om A41:3. Ca 1,2 m 
under gatsten.

A41:5 stock, 0,25 m i diameter, 0,35 m synlig 
längd. Ligger 0,15 m väst om A41:4. Ca 1,2 m 
under gatsten.

A41:6 stör, 0,07 m i diameter, 0,62 m lång. 
Ligger något högre än resterande konstruktion. 
Tillspetsad botten bestående av fyra facetter. 
Ligger 1,2 m väst om A41:5. Ca 0,5 m under 
gatsten.

A41:7 stock, 0,25 m i diameter, 0,4 m synlig 
längd. Ligger 0,2 m väst om A41:6. Ca 1,1 m 
under gatsten.

Börjar ca 14–15 m öst om NÖ hörn på hus 
Stigaregatan 15A.

Anläggningen utgör möjligen en gårdsgräns/
gräns för kolupplag/staket?

A42
En äldre vägyta låg 0,45 m under asfalten i Stiga-
regatan. Ytan/lagret utgjordes av ett 0,08–0,1 m 
tjockt lager av ljusbeige betongliknande material 
med stenkross inblandat. Synlig längd ca 17 m. 
Försvann i slagglager kring mitten av hus på 
Stigaregatan 15A. Ytan på ovansidan av lagret 
alldeles slät och plan. Lagret vidare mer hori-
sontellt än själva Stigaregatan, d.v.s. avståndet 
mellan lagret och asfalten på Stigaregatan ökar 
där vägen stiger. Avståndet ca 0,4 m i öst och 
ca 0,7 m i väst.

Anläggningen började ungefär samtidigt 
som A41 ca 14–15 m öst om NÖ hörn på hus 
Stigaregatan 15A.

Figur 30. I schaktbotten i Stigaregatan framkom en 
timmerkonstruktion som tolkades som en träkulvertering 
för Gruvbäcken, A40. Bilden är tagen från Ö. Fotograf: 
Anders Altner.

Figur 31. I Stigaregatan framkom flera stående stolpar, 
såväl i schaktbotten som i schaktväggarna. En av dessa 
var stenskodd, A44. Fotograf: Anders Altner.
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A43
Stående stolpe inom nordlig schaktvägg, ca 
5,5 m NV om NV hörn på hus Stigaregatan 15A. 
Ingen tydlig nedgrävningskant. Relativt dåligt 
bevarad, verkade ihålig. 0,2 m i diameter, och 0,3 
m hög från botten, fortsatte ner i schaktbotten. 
Fanns ca 1,35 under asfalt.

A44
Stående stenskodd stolpe, synlig 0,1 m ovan 
schaktbotten, fortsätter minst 0,3 m ner i schakt-
botten, 0,2 m i diameter. Stenen i skoningen var 
triangulär, från 0,05 x 0,05–0,25 x 0,30, 0,05–0,15 
m. Stocken var välbevarad. Låg 1,7 m under 
asfalt, ca 4 m öst om A43 (figur 31).

A46
Stående stolpe, något vinklad, 25° mot NNÖ, 
ca 0,20–0,25 m i diameter. Stack upp 0,1 m 
ovan schaktbotten, och fortsätter ner under det 
aktuella schaktdjupet. Relativt välbevarad. Ca 
12 m V om A43.

A48
Äldre vägyta bestående av sintrad brunnen 
slagg 3,5 m i längd och minst 3 m brett. Denna 
yta förekommer fläckvis genom norra delen av 
schaktet i Stigaregatan, 1,3 m under asfalten.
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Figurförteckning Bilaga 2
Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan för Falun. Det aktuella schaktet drogs i området inom den svarta 
cirkeln. Skala 1: 50 000.
Figur 2. Falun domineras av två stora fornlämningar. Ett som utgör Faluns stadslager, RAÄ-nr 68 och 
ett som hör ihop med Falu gruva och verksamheten kring denna, RAÄ-nr 109, markerad med ljusare 
blått. Till dessa finns mindre områden som ingår i de båda större fornlämningarna. Det aktuella schaktet, 
markerat med lila, sträcker sig genom båda fornlämningarna. Skala 1:10 000.
Figur 3. Karta över Falun från 1728. P markerar Kohl Torget eller Yxhammartorget. Väster därom låg 
Elsborgs och Faluns hyttor (LMV 20-SKO-23). Schaktet har markerats med lila.
Figur 4. En detaljerad karta över Elsborgs och Faluns hyttor (Arkivcentrum Dalarna). De karterades 
1861 i samband med avvecklingen av hyttverksamheten. Den har rektifierats mot fastighetskartan, Västra 
skolans byggnader syns i grått. Hyttgatan, men framförallt Gruvgatan har breddats avsevärt sedan dess.
Figur 5. Melkerssons och Ströms hytta, två av Elsborgs hyttor fotograferade 1931, fotograf P. Persson 
(StoraEnsos bildarkiv i Dalarnas museum).
Figur 6. Exploateringsområdet delades in i fyra delsträckor A-D. De flesta lämningarna kom längs 
Hyttgatan i område C. Skala 1:5 000.
Figur 7. Översiktsbild över delsträcka A. Då schaktövervakningen genomfördes i november och december 
var väderförhållandena inte alltid de bästa för en arkeologisk undersökning. Bilden är tagen från söder. 
Fotograf: Anders Altner.
Figur 8. Plankarta över schaktet i del av Stigaregatan, sträcka B. De framkomna anläggningarna har 
markerats och numrerats. Skala 1:1 000.
Figur 9. Plankarta över schaktet längs Hyttgatan, sträcka C. Längst i norr fanns en möjlig hyttlämning, 
A36. Detaljer från norra och södra området redovisas i separata figurer. Skala. 1:1 000.
Figur 10. Översiktsbild av norra delen av Hyttgatan, sträcka C. De röda områdena i schaktet kan utgöra 
rester efter en hyttlämning, A36. Bilden är tagen från NV. Fotograf: Anders Altner.
Figur 11. Detaljplan 1 visar norra delen av schaktet i Hyttgatan. Inom denna del av schaktet påträffades 
bl.a. tre kvadratiska timmerkonstruktioner, A31, A32 och A34 samt fragmentariska rester efter en möjlig 
bro, A30. Skala 1:200.
Figur 12. Detaljplan 2 visar södra delen av schaktet i Hyttgatan. Inom området påträffades bl.a. rester 
efter en vattenränna, A1a–e samt en kolbädd, A5a–b. Skala 1:200
Figur 13. Plankarta över Gruvgatan–Sturegatan, sträcka D. I korsningen till Hyttgatan påträffades 
en huslämning och en bit in på Sturegatan framkom en stenkulvert, se figur 14 och 15. Skala 1:1 000.
Figur 14. Detaljplan 3 visar husgrund A20, i korsningen Hyttgatan–Gruvgatan. Skala 1:200.
Figur 15. Detaljplan 4 visar schaktet i Sturegatan. I denna del av schaktet framkom en stenkulvert, 
A21. Skala 1:200.
Figur 16. Resultatet från vedartsanalysen visar att kol från kulturlagret under golvet i hus A20 kom 
från gran medan kolet från kolbädden A5a även innehöll tall. Vedartsanalys görs för att lämpliga prover, 
med låg egenålder, ska kunna väljas ut för 14C-analys.
Figur 17. Resultatet från 14C-analysen visade att såväl kulturlagret under golvet i hus A20, som kol ur 
kolbädden A5a, kunde dateras till intervallet andra halvan av 1400-talet till första halvan av 1600-talet.
Figur 18. Lista över de fynd som framkom i samband med schaktövervakningen. Förutom hatten sparades 
endast föremål med känd kontext och av högre ålder än 1700-tal.
Figur 19. Stående stolpar längs Stigaregatan, A41 sträcka B, tolkades som någon sorts gräns, troligen ett 
plank som möjligen har skiljt slaggvarpen från vägen. Bilden är taget från väst. Fotograf: Anders Altner.
Figur 20. I den södra delen av schaktet längs Hyttgatan, sträcka C, framkom resterna efter en vattenränna. 
På bilden syns den södra delen av rännan, A1a–b. Bilden är tagen från söder. Fotograf Anders Altner.
Figur 21. I den västra schaktväggen längs Hyttgatan, sträcka C, framkom resterna efter en kolbädd, 
A5a–b. Ett lager i botten av kolbädden har daterats till perioden 1450–1640. Bilden är tagen från NÖ. 
Fotograf: Anders Altner.
Figur 22. Översiktsbild av schaktet längs Hyttgatan, sträcka C, norra delen. I den västra schaktkanten 
syns en stående stolpe, A35 samt en kvadratisk timmerkonstruktion A34. Bilden är tagen från SÖ. 
Fotograf: Anders Altner.
Figur 23. Skiss över Gahns vattenbläster som enligt uppgift ska ha inrättats och testats vid hytta intill 
Yxhammarstorget år 1783 (Lindroth 1955:158). Möjligen kan de kvadratiska timmerkonstruktionerna 
A31, A32 och A34 vara rester efter en sådan vattenbläster?
Figur 24. Översikt över husresten, A20, i korsningen Hyttgatan–Gruvgatan, sträcka D. Av huset kom 
det SV hörnet fram i schaktet. Kulturlagret direkt under golvet har daterats till 1467–1650. I detta lager 
har även fynd 1–5 påträffats. Bilden är tagen från SÖ. Fotograf: Anders Altner.
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Figur 25. I schaktet längs Sturegatan, sträcka D, påträffades en stenkulvert, A21. Denna måste 
rimligtvis ha haft en dränerande funktion. En liknande kulvert har påträffats vid schaktövervakningar 
i Berghauptmansgatan. Bilden är tagen från väst. Fotograf: Anna Lögdqvist.
Figur 26. Profil genom A1b, del av skoning till vattenränna och A5, kolbädd, längs Hyttgatan, detaljplan 
2 figur 12. Skala 1:40.
Figur 27. I Sturegatan framkom en stenkulvert, A21. En sten lyftes för att kunna se hur kulverten såg 
ut invändigt. Bilden är tagen från NV. Fotograf: Anna Lögdqvist
Figur 28. I Hyttgatan framkom tre kvadratiska timmer-konstruktioner. Bilden visar en av dessa, A32. 
Bilden är tagen från SV. Fotograf: Anders Altner.
Figur 29. Profil genom A34, en knuttimrad kvadratisk konstruktion som framkom i Hyttgatan, detaljplan 
1, figur 11. Skala 1:40.
Figur 30. I schaktbotten i Stigaregatan framkom en timmerkonstruktion som tolkades som en 
träkulvertering för Gruvbäcken, A40. Bilden är tagen från Ö. Fotograf: Anders Altner.
Figur 31. I Stigaregatan framkom flera stående stolpar, såväl i schaktbotten som i schaktväggarna. En 
av dessa var stenskodd, A44. Fotograf: Anders Altner.
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