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Inledning
I samband med markarbeten för anläggning av askgravplats på Stora Kop-
parbergs kyrkogård (figur 1) inom fornlämning Falun 68:1 utförde Dalarnas 
museum en arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 
av arbetet i enlighet med länsstyrelsens beslut, dnr 431-6892-2013. Uppdrags-
givare var Svenska Kyrkan Falun.

D Stora Kopparbergs kyrka

FALUN

Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsområdet markerat med rött kryss. Skala 1:10 000.
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Syfte
Syftet med den arkeologiska förundersökningen i form av schaktningsöver-
vakning var att kunna bidra till en ökad kunskap om stadslagrets omfattning 
inom denna del av staden. Då undersökningen även låg inom Stora Koppar-
bergs kyrkogård var syftet att bidra till en ökad kunskap om kyrkogårdens 
utbredning.

Metod
Då exploateringsytan var begränsad avbanades matjorden över hela under-
sökningsområdet skiktvis ner cirka 1 meter med hjälp av grävmaskin med 
planeringsskopa. Schaktet beskrevs skriftligt och fotograferades. 

Kunskapsläge
Området kring Stora Kopparbergs kyrka ingår i stadslagret RAÄ 68 bland 
annat för att äldre kartor visar att medeltida bebyggelse låg både norr och 
öster om kyrkan. 

Dalarnas museum har vid tre tidigare tillfällen övervakat schaktningar 
vid Stora Kopparbergs kyrka. Dels när ett nytt fundament skulle byggas för 
Mäster Pers klocka samt när kyrkan anslöts till fjärrvärme (Cadario 1997). 
Tredje tillfället var när det schaktades för en askgravplats sydväst om kyrkan 
(Carlsson 2012). Där dokumenterades ett raseringslager med tegel och bruk 
samt två eventuella gravar. En grundmur med källare i kyrkogårdens syd-
västra hörn dokumenterades av Riksantikvarieämbetet 1935 (Boëthius 1941).

Delar av kyrkan är troligen från 1300-talet medan ett avlatsbrev placerar 
invigningen till 1471. Det fanns tidigare ett vapenhus på södra sidan men 

Figur 2. Gravvård längst i öster. Fotograferat mot sydöst. Foto: Britt-Marie Hägerman.
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det revs förmodligen i samband med att tornet byggdes 1780. En omfattande 
restaurering genomfördes 1898–1901, mindre restaureringar har bland an-
nat genomförts på 1930-talet, 1963 och 1978–1979 (Boëthius 1941; Ahlberg & 
Björklund 1996). Raseringslagret vid schaktningen av förra askgravplatsen 
skulle kunna härröra från någon av restaureringarna.

Kyrkogården utvidgades 1727 men det är okänt hur mycket. Fram till 
1856 (Karta öfver Fahlu stad, Jonas Samuel Bagge) hade Stora Kopparbergs 
kyrka en bogårdsmur ganska tätt in på kyrkobyggnaden (figur 3). Kvarteren 
runt om och speciellt väster om kyrkan var obebyggda. På en karta från 1858 
(LSA Lj-202) hade även den västra delen ned mot Mäster Jons gränd infogats 
i kyrkogården. Bogårdsmuren revs 1852 och träd planterades längs med hela 
den nya gränsen. Kyrkogården fick då den storlek den har idag. De gravar 
som finns idag ligger i huvudsak inom den äldre delen av kyrkogården. Den 
västra delen har förmodligen inte använts så ofta för begravningar, åtminstone 
inte under senare tid. Det finns två järnkors kvar på den västra delen varav 
en har dödsdatum 1876 (figur 2).

Det har stått flera olika byggnader på kyrkogården: bårhus, benhus, sjukhus 
och gillestuga (Boëthius 1941).

Figur 3. Utdrag ur fastighetskartan med schaktets (gul fyrkant) läge i förhållande till en situationsplan 
från 1941 samt bogårdsmurens (grön linje) läge före 1767. Skala 1:2 000.

M
äster Jons gränd

Mariabacken
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Undersökning 
Kyrkogården sluttar från vapenhuset och västerut mot Mäster Jons gränd. 
Cirka 10 meter väster om vapenhuset är en terrasskant, cirka 1 meter hög, som 
går tvärs över kyrkogården i nord-sydlig riktning. Nedanför terrasskanten 
går en asfalterad gångväg. Nedanför gångvägen är ett större område beväxt 
med stora lövträd som utnyttjades som begravningsplats under slutet av 
1800-talet. Idag återstår två gravvårdar av järn ned mot Mäster Jons gränd. 

Ytan man planerade att schakta var 5x5 meter stor och låg väster om Stora 
Kopparbergs kyrkas vapenhus och terrasskant. Asfalterade gång gick både 
norr och öster om schaktet. Svenska kyrkans personal schaktade av ytan med 
en traktorgrävare med planskopa.

Arbetet genomfördes under ett par dagar i början av september av Dalarnas 
museums arkeolog Britt-Marie Hägerman. 

Resultat
Schaktet var 5x5 meter stort och schaktat i två nivåer. Först schaktades det 
ner till 0,3–0,75 meters djup. I väster var det 0,3–0,35 meter djupt och i öster 
0,7–0,75 meter djupt. Matjordens tjocklek varierade mellan 0,2 och 0,3 meter. 
En cirka 0,7 meter bred kant lämnades kvar runt om och i mitten schaktades 
det ner ytterligare 0,3–0,35 meter (figur 4). I matjorden fanns tegelfragment, 
slagg och några skifferbitar. Under matjorden fanns gulbeige lera som i östra 
delen av schaktet var uppblandad med kol, slagg, tegel, brun jord och småsten, 
0,02–0,05 meter stora (figur 5). 

Troligen har marken vid anläggandet av området till kyrkogård på 1800-ta-
lets mitt ställvis jämnats ut med rivnings-/byggnadsmaterial och det är det 
materialet som framkom i schaktet. 

Figur 4. Schaktet färdigschaktat. I bakgrunden ses Mäster Jons gränd. Fotograferat mot sydväst. Foto: 
Britt-Marie Hägerman.
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Dalarnas museum förordar inga ytterligare arkeologiska insatser vid det 
aktuella arbetsföretaget.

Måluppfyllelse
Följande mål uppfylldes inom ramen för förundersökningen:
• Kunskapen om fornlämningen har fördjupats.
• Fornlämningens innehåll och fördelning inom området har klargjorts.

Sammanfattning
I samband med markarbeten för anläggning av askgravplats på Stora Kop-
parbergs kyrkogård inom fornlämning Falun 68:1 utförde Dalarnas museum 
en arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning av arbetet. 
Uppdragsgivare var Svenska Kyrkan Falun. 

Kontrollens syfte var att bidra till en ökad kunskap om stadslagrets om-
fattning och kyrkogårdens utbredning inom denna del av staden. Dalarnas 
museums arkeolog övervakade schaktningsarbetet och dokumenterade den 
5x5 meter stora schaktytan. Troligen har marken fyllts upp med rivnings-/
byggnadsmaterial.

Referenser
Ahlberg, Hakon. & Björklund, Staffan. 1996. Dalarnas kyrkor i ord och bild. Falun.
Boëthius, Gerda. 1941. Falu stads kyrkor: konsthistoriskt inventarium. Sveriges 

kyrkor. Stockholm.

Figur 5. Schaktets sydöstra hörn med tegelrester synliga i profilen. Fotograferat mot söder. Foto: Britt-
Marie Hägerman.
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Historiskt kartmaterial
Rikets allmänna kartverks arkiv. Ekonomiska kartan 13F 4i Falun. 1965. Skala 

1:10 000.
Lantmäteristyrelsens arkiv, akt Lj-202. Ljunggrens atlas. Falu stad. 1858. 

Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer: 431-6892-2013
Länsstyrelsens beslutsdatum: 2013-07-25
Ekonomiskt kartblad: 13F 4i Falun
Socken: Falun
Fornlämning, RAÄ nr:  68:1 
Fastighet: Falun 5:6
Koordinater, SWEREF99 TM: N 6719996
 E 534391
Höjd (RH 70): 125 meter över havet
Inmätning: manuell
Uppdragsgivare:  Svenska Kyrkan Falun 
Utförandetid:  5–10 september 2013 
Schaktstorlek: 5x5 meter
Fälttid:  6 timmar
DM projektnummer:  1522 
DM diarienummer:  110/13 
Arkeologisk personal:  Britt-Marie Hägerman 
Rapportsammanställning:  Britt-Marie Hägerman
Projektansvarig:  Eva Carlsson

Dokumentationsmaterialet bestående av 19 digitala foton förvaras på Da-
larnas museum. Inga fynd tillvaratogs.
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Figurförteckning
Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsområdet markerat 

med rött kryss. Skala 1:10 000.
Figur 2. Gravvård längst i öster. Fotograferat mot sydöst. Foto: Britt-Marie 

Hägerman. 
Figur 3. Utdrag ur fastighetskartan med schaktets (gul fyrkant) läge i förhål-

lande till en situationsplan från 1941 samt bogårdsmurens (grön linje) läge 
före 1767. Skala 1:2 000.

Figur 4. Schaktet färdigschaktat. I bakgrunden ses Mäster Jons gränd. Foto-
graferat mot sydväst. Foto: Britt-Marie Hägerman. 

Figur 5. Schaktets sydöstra hörn med tegelrester synliga i profilen. Fotograferat 
mot söder. Foto: Britt-Marie Hägerman. 
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