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Inledning
Falu Energi & Vatten planerar att exploatera fastigheten Syrafabriken 4 och
delar av fastigheten Ingarvet 1:1 i Falu stad och kommun för industriändamål,
(figur 1). Utredningsområdet gränsar till och ligger delvis inom redan kända
kulturhistoriska lämningar. Lämningarna består av hytt- och gruvområdet
vid Falu gruva samt flera bebyggelselämningar. Fastigheternas läge nära Falu
gruva och äldre bosättningsområden gjorde det troligt att exploateringen
skulle beröra fornlämningar utöver de redan kända. Dalarnas museum fick
därför i uppgift att närmare utreda fornlämningsförhållandena i området.
Beslut om utredningen togs av Länsstyrelsen Dalarna, dnr 431-10556-2013,
och beställare var Falu Energi & Vatten.
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Figur 1. Utdrag från terrängkartan med undersökningsområdet inom den blå cirkeln. Skala 1:50 000.
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Syfte
Syftet med utredningen var att utreda fornlämningsförhållandena inom
utredningsområdet. Utredningen skulle fastställa om fornlämningar utöver
de redan kända förekom samt försöka fastställa status och utbredning på de
redan kända lämningarna. Vidare ska utredningens resultat utgöra ett fullgott
underlag för länsstyrelsens fortsatta handläggning av ärendet. Målgruppen
för utredningen var länsstyrelsen och företagaren.

Metod
Innan fältarbetet påbörjades gjordes arkiv- och kartstudier. Studierna gjordes
för att få ett så bra underlagsmaterial som möjligt inför fältarbetet. Kart- och
arkivstudierna var också till stor hjälp när det gällde att ålders- och funktionsbestämma framför allt bebyggelse- och odlingslämningar.
Fältarbetet bestod av en fördjupad fornminnesinventering. Hela undersökningsområdet gicks över till fots. Påträffade lämningar mättes in med GPS
kopplad till handdator med underlagskartor. Lämningarna beskrevs enligt
Riksantikvarieämbetets praxis och fotograferades.
De lämningar som bedömdes som fornlämningar karterades efter inventeringen mer noggrant genom inmätning med RTK, fotografering och
planskisser.

Kunskapsläge
Undersökningsområdet var beläget ca 500 meter väster om Falu centrum och
drygt 600 meter norr om Falu gruva. Trots detta centrala läge ligger området i
något av ingenmansland. Terrängen bestod av ett litet relativt orört skogsområde med flackt östsluttande moränmark. Marken var till stora delar mycket
stenig och ställvis också mycket blockrik. Växtligheten bestod mestadels av
gles tallskog med inslag av tätare barr- och lövvegetation.
Det centrala läget gör området intressant både utifrån gruvans och utifrån
stadsbildningens perspektiv. Gruvbrytningen i Falun var med stor sannolikhet
igång redan under 700-talet och det äldsta skriftliga belägget är ett bytesbrev
daterat 1288. Även om vi vet en del om gruvans äldsta historia så vet vi ganska
lite om de allra tidigaste bosättningarna i anslutning till gruvan. Men man
kan anta att Gamla berget, Hanrö och Kyrkbacken har varit bybildningar som
uppstått redan under tidig medeltid (Persson 2012). På en karta över Borns
hyttgård från 1688 finns tre gårdar vid Hanrö och på en geometrisk karta
från 1728 markeras Hanrö gårdar med fyra gårdstecken och ytterligare två
gårdar finns direkt söder om Skålpussen (Sahlström 1961). Nu är området
helt utplånat av Hanröleden och tidigare industriverksamhet.
De kända lämningar som berördes av undersökningsområdet var gruvoch hyttområdet RAÄ-nr 109:1 och bebyggelselämningarna RAÄ-nr 100:1,
90:1 och 91:1.
Gruv- och hyttområdet RAÄ-nr 109:1 är det ca 2500x1500 meter stora
området som innefattar lämningar efter Falu gruva och den därtill knutna
hytthanteringen (figur 2). Vid Riksantikvarieämbetets revideringsinventering
på 1990-talet har lämningen fått statusen bevakningsobjekt. Anledningen till
att området inte är fornlämning trots att gruvbrytningen kan ha startat redan under förhistorisk tid är dess långa kontinuitet. Eftersom verksamheten
pågick in i modern tid kan många äldre anläggningar vara överlagrade eller
6
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Figur 2. Utdrag från fastighetskartan med undersökningsområdet markerat med blå linje.
Fornlämningarnas begränsning markerade med röd linje. Skala 1:10 000.

bortschaktade. Man anger också att områdets avgränsning inte är exakt.
Inom gruv- och hyttområdets norra del ligger RAÄ-nr 100:1 bestående av
ett ca 240x90 meter stort område med grunder och odlingsstrukturer. Även här
har man känt sig osäker vid Riksantikvarieämbetets revideringsinventering i
början av 1990-talet och bedömt lämningen som bevakningsobjekt.
RAÄ-nr 91:1 är också ett område med grunder och odlingsstrukturer, vilket
till stora delar utplånades i samband med värmeverkets utbyggnad 2005, se
nedan. Även RAÄ-nr 90:1 består av grunder och odlingsstrukturer vilka delvis
utplånats av industriområdets expansion. Båda områdena har bedömts som
övrig kulturhistorisk lämning.
Det har tidigare gjorts flera undersökningar i närheten av värmeverket. I
samband med att bussdepån och anslutningsväg till värmeverket skulle byggas 1991 och 1992 undersöktes bl.a. rösen och en vallomgärdad odlingsyta
(figur 3). En datering under ett av rösena visar att det som senast hade anlagts
under 800-talet (Pagoldh 1992 och 1993).
Inför värmeverkets utbyggnad åt väster gjordes 2005 en arkeologisk förundersökning av området (figur 3). Arkeologerna kunde då urskilja tre olika
tidsperioder. Yngst var spåren efter egnahemsområdet Västermalm som började uppföras de första åren av 1900-talet och avvecklades på 1960-1970-talen.
Man fann också spår efter en gård med odlingsytor som varit i bruk under
1700-1800-talet. De äldsta lämningarna var små odlingsytor omgärdade av
stenvallar och röjningsrösen. Dessa kunde dateras till 1200-talet (Lögdqvist
& Sandberg 2007).
Arkeologisk utredning – Syrafabriken 4
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Figur 3. Karta med de tidigare undersökningarna från 1991-92 markerade med gult och 2005 med grönt.
Aktuellt undersökningsområde markerat med blått. Skala 1:5 000.

Kart- och arkivstudier
För att kunna datera lämningar och för att få ett bra underlag inför fältinventeringen och tolkningen av lämningarna har ett ganska stort kartmaterial gåtts
igenom. Kartmaterialet som har varit relevant för utredningen spänner över
kartor från 1700-talet fram till 1960-talets ekonomiska karta. Många av kartorna
har hittats via ArkivSök på Lantmäteriets hemsida. Ett besök gjordes också
till Stora Ensos arkiv på Arkivcentrum Dalarna i Falun. De kartor som varit
till störst hjälp är 20-sko-147, 20-sko-267, 20-sko-279, 20-sko-316, 20-sko-421
från Lantmäterimyndigheternas arkiv och U9-1:4 från Lantmäteristyrelsens
arkiv samt Falun 12 från Stora Ensos arkiv. Tabula Geographica öffwer Kopparbergslagen 1640 (U5) har också varit viktig när det gäller att förstå den
tidiga bebyggelsefasen i området.

Undersökning
Undersökningsområdet var ca 100 000 kvadratmeter stort och omfattade ett
mindre skogsområde som bevarats mellan Ingarvets industriområde, bostadsområdet Stenslund, Värmeverket och det sanerade området runt den före
8
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Figur 4. Undersökningsområdet markerat med blå linje, utfyllnadsområdena i väster och söder markerade
med lila streckad linje. Skala 1:5 000.

detta svavelsyrafabriken. Som gräns mellan det sanerade området i öster och
skogsområdet går ett djup och brett dike i nord-sydlig riktning.
Hela området gicks över till fots i 10-20 meter breda slag, beroende på terräng och vegetation. I undersökningsområdets sydöstra och nordvästra hörn
var dock marken täckt av fyllningsmassor från senare tid, varför dessa områden endast gicks över för att ungefärligt avgränsa fyllnadsmassorna, se figur
4. Terrängen bestod i övrigt till största delen av östsluttande sten- och/eller
blockrik moränmark med relativt gles tallskog och inslag av tätare lövskog.
Nya lämningar mättes in med GPS kopplad till en handdator med underlagskartor. Lämningarna beskrevs utifrån Riksantikvarieämbetets praxis
och fotograferades med digitalkamera. De lämningar som bedömdes som
fornlämningar mättes senare också in mer noggrant med RTK och en planskiss gjordes. Även de lämningar som redan var registrerade besöktes för
att närmare fastställa lämningarnas utbredning samt för att kontrollera att
beskrivningarna stämde.
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Figur 5. De nyregistrerade lämningarna markerade med rött. Skala 1:5 000.

Resultat
Inventeringen resulterade i att tio nya lämningar (1-7 och 12-14) kunde registreras (figur 5). Nummer 8-11 var lämningar inom det redan registrerade
området RAÄ-nr 100.
Två av lämningarna bestod av gränsmarkeringar. Den ena var av sentida
slag med ett metallrör fastgjutet i ett mindre stenröse (nr 1). Det andra såg
ålderdomligare ut och bestod av ett 1,4 meter stort röse med rester efter en
ruttnad trästolpe mitt i (nr 4). Nr 3 var resterna efter en 5x4 meter stor jordkällare eller jordkula med ett lodrätt block som vägg i kortänden och stenvallar
utmed långsidorna. Lämning nr 5 bestod av en rektangulär 3,5x2,0 meter stor
och 0,7 meter djup vattenfylld grop med jämna och lodräta kanter. En hägnad
i form av en stenmur (nr 14) registrerades i anslutning till gårdstomten RAÄnr 91. Muren var ca 35 meter lång, 0,7 meter bred och 0,3-0,7 meter hög. De
övriga fem lämningarna bestod av odlingslämningar. Odlingslämning nr 2
var ca 56x50 meter och bestod av två odlingsytor åtskilda av ett dike. De andra odlingsytorna (nr 6, 7, 12 och 13) var betydligt mindre och blockformiga
med röjningssten och/eller röjningsrösen utanför kanterna. För en fullständig
beskrivning av samtliga nyregistrerade lämningar, se bilaga 1.
Även de redan kända lämningarna fick nya beskrivningar och/eller begräns10
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Figur 6. Den nya utbredningen för redan registrerade lämningar markerad med ljust lila. Den tidigare
begränsningen markerad med röd linje. Skala 1:5 000.

ningar (figur 6). Området för RAÄ-nr 91 minskades ned och beskrivningen
ändrades, eftersom södra delen var utplånad av tidigare industribyggnation
och delvis var undersökt vid undersökningarna 2005 (Lögdqvist & Sandberg
2007). Det som finns kvar inom det nya området är två husgrunder och en
stensatt terrasskant. För RAÄ-nr 109:1 togs den del av området som låg inom
det här aktuella undersökningsområdet bort. Detta eftersom inga lämningar
med direkt anknytning till gruv- eller hyttverksamhet påträffades. Också för
RAÄ-nr 100:1 minskades området, eftersom de nya lämningar som registrerades i norra delen inte tidsmässigt verkade höra samman med grunderna
och odlingarna i södra delen, se vidare nedan. För RAÄ-nr 90:1 gjordes inga
ändringar.

Tolkning
Gränsmarkeringen nr 1 låg i en gräns som fanns på den ekonomiska kartan
från 1965 (13F 4h), men inte på de äldre kartorna som studerats över området.
Själva gränsmärket var också av modernare slag med järnrör och cement.
Det tyder på att både gränsen och själva gränsmärket har tillkommit under
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Figur 7. Gränsröset nr 4 som markerar gränsen för Falu stads vall. Fotograf: Greger Bennström.

1900-talet. Den andra gränsmarkeringen (nr 4) bestod av ett röse med rester
efter en trästolpe (figur 7) och låg i den gräns som på flera kartor från senare
delen av 1800-talet till tidigt 1900-tal markerar ”Falu stads vall” (20-sko-316,
20-sko-421).
Det är något oklart vad denna gräns egentligen representerat, men gränsen
verkar vara den samma som yttre gränsen för 1646 års rätvinkliga stadsplan
(Persson 2012). Det var alltså inte samma gräns som markerar gränsen mellan Falu stad och Kopparbergs
socken, utan verkar mer ha
markerat det som har ansetts
höra till själva stadsbebyggelsen.
Den rektangulära vattenfyllda gropen (nr 5) har tolkats
som en vattentäkt (figur 8).
Den finns dock inte markerad
på någon av de kartor som
studerats, varför tolkningen är
något osäker. Men lämningen
är troligen sentida, se nedan.
Objekt nr 3 har tolkats som
en grund efter en jordkula eller
en jordkällare (figur 9). Den
finns inte med på den detaljerade kartan över odlingar i
området från 1866 som finns
i Stora Ensos arkiv (Falun 12).
Grunden påminner mycket om
Figur 8. Vattentäkten nr 5 fotograferad från sydost.
den grund vid Önsbacken som Fotograf: Greger Bennström.
12
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Figur 9. Grund efter jordkula, nr 3, fotograferad från sydost. Fotograf: Greger Bennström.

Sven Olsson dokumenterat och som tolkats som en jordkula (Olsson 1978). Det
fanns inga synliga byggnadsrester i form av brädor, metall eller tegel på eller
i anslutning till grunden, varför det inte är troligt att den skulle vara yngre
än 1866. Grunden låg i anslutning till odlingslämning nr 13 som eventuellt
kan var medeltida, se vidare nedan. Det är inte möjligt att närmare bestämma
grundens funktion eller ålder utan vidare undersökningar.
Stenmuren (nr 14) är något problematisk (figur 10). Den låg i det som

Figur 10. Stenmuren nr 14 fotograferad från väster. Fotograf: Joakim Wehlin.
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Figur 11. Fotografi av del av kartan Falun 12 från Stora Ensos arkiv lagd mot fastighetskartan.
Undersökningsområdet markerat med blå linje och de nyregistrerade odlingslämningarna numrerade
och markerade med rött. Skala 1:5 000.

varit norra tomtgränsen till en av tre egnahemstomter inom RAÄ-nr 91:1.
På planritningen från 2005 års undersökningar ser man att det även funnits
en mur i södra gränsen samt vid södra gränsen för den sydligaste av de tre
tomterna (Lögdqvist & Sandberg 2007). Dessa murar var dock ganska höga,
1,0-1,5 meter (Dm arkiv 95/05). Den här registrerade stenmuren är låg, 0,30,7 meter och kan möjligen vara rester efter en hägnad av s.k. falutyp. Denna
typ av hägnader omtalas av Linné på hans resa kring Falun år 1734. Han
skriver att gärdesgårdarna ser ut som de skånska eftersom de är byggda i en
låg stenmur. Det faktum att gärdesgårdarna står i en låg stenmur och dessutom är impregnerade av röken från alla rostar och hyttor i trakten gör att
gärdesgårdarna i falutrakten, enligt Linné, stod 7-8 gånger längre än vanliga
gärdesgårdar (Linnæus 2007).
Frågan är om murarna har lagts upp för att markera gränsen för egnahemstomterna eller om egnahemstomterna har fått sin utbredning efter de
redan befintliga stenmurarna. Vid undersökningarna 2005 hittades grunder och odlingslämningar efter vad som tolkades som en Ingarvsgård från
1700-1800-talet. Varken gård eller odlingar finns dock med på den relativt
detaljerade kartan över området från 1777 (U9-1:4). Inte heller på senare kartor, t.ex. 20-sko-147 (1815) och 20-sko-279 (1870) finns några indikationer på
14
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Figur 12. Den västligaste odlingsytan vid nr 7 med ett tydligt hak mitt i bilden. Fotograferat från
nordost. Fotograf: Joakim Wehlin.
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en gård. Om det legat en gård på platsen tyder kartanalysen på att den i så
fall är nedlagd och övergiven, alternativt flyttad, redan i mitten av 1700-talet.
Av de fem odlingslämningarna skiljde nr 2 tydligt ut sig
från de övriga (figur 6, 7, 12 och
N
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riktning. Dessutom fanns inga
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lingsytorna och marken var något sank. Kartstudierna visade
också att den troligen var yngre
är de övriga odlingsytorna. På
en karta från 1866 finns den
inritad som åker (Stora Ensos
arkiv Falun 12). På kartan kan
Odlingsyta
man även se hur hela Skålpussen kantas av små odlingslotter
och kålgårdar. Det är dock bara
öse
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den här registrerade odlingen
jnin
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som hamnar inom undersökningsområdet, se figur 11.
På en rågångskarta från 1866
Odlingsyta
benämns hela det avgränsade
0 2 4 6 8 10 m
området väster om Skålpussen
som Swartzs ägor (20-sko-267).
Skålpussen var en liten sjö som Figur 13. De tre odlingsytorna, nr 7, med omgivande
låg söder om Stenslund och di- röjningsrösen. Det dike som grävts i samband med
saneringen efter syrafabriken har skadat områdets östra
rekt väster om nuvarande Han- del. Skala 1:400.
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röleden, och sträckte sig ner mot
Gamla Herrgården, där för övrigt
Skålpussgränd fortfarande finns.
Annars är Skålpussen i dag nästan
helt igenfylld, det är bara längst i
norr, mot Stenslund, som det återstår en liten vattenspegel. Ända
fram till 1960-talet var det dock
ett stort folknöje för faluborna att
åka skridskor på Skålpussens is
(Persson 2012).
De övriga odlingslämningarna
6, 7, 12 och 13 såg ålderdomligare
ut. De var små, ca 10x10 meter,
blockformiga med plan yta (figur
12). De avgränsades mot omgivande mark av otydliga låga hak
eller flacka diken och kantades av
röjningssten i form av rösen eller
strängar. Lämning nr 7 bestod
av tre odlingsytor intill varandra medan de övriga låg för sig
själva (figur 13). Ingen av de fyra Figur 14. Ett av många skadade träd i nordöstra
odlingarna finns på någon av de delen av undersökningsområdet. Den här tallen stod
historiska kartor från 1777 (U9-1:4) i närheten av odling nr 13. Fotograf: Joakim Wehlin.
och framåt som analyserats, trots
att många av kartorna är mycket
detaljerade med odlingslotter och kålgårdar inritade. Odlingsytorna liknar
mycket några av de odlingsytor som undersöktes söder om det aktuella
området på 1990-talet och 2005. Dessa odlingar fick en datering till 1200tal med indikationer på en första odlingsfas eller betesröjning redan under
600-800-talet (Pagoldh 1992 och 1993, Lögdqvist & Sandberg 2007). På grund
av att jorden var näringsfattig och saknade spår av pollen och fröer så tolkade
man odlingsytorna som rovodlingar (Lögdqvist & Sandberg 2007). De fyra nyregistrerade odlingarna kan mycket väl vara medeltida rovodlingar de också.
I området mellan och kring odling nr 2 och 7 fanns många träd som uppvisade tydliga skador (figur 14). Tomas Ljung på Länsstyrelsen Dalarnas
naturvårdsenhet har utifrån fotografier bedömt att skadorna kan härröra från
getbete. På kartan från 1866 syns betesmark markerad med gröna ytor i detta
område, se figur 11 (Stora Ensos arkiv akt 12).
Lämningarna inom RAÄ-nr 100:1 har varit ett problem. I FMIS var ett
125x90 meter stort område registrerat. Inom området fanns minst 4 grunder
samt odlingslämningar. På ekonomiska kartan från 1965 (13F 4h) finns åtminstone 5 byggnader inritade med en väg som ansluter från öster. Byggnaderna
ligger inte inom någon egen ägogräns, utan är oregelbundet placerade kring
den punkt där fem olika ägogränser möts. Ingen öppen odlingsmark finns
inritad (figur 15). På de historiska kartorna från 1700–1800-talet finns varken
byggnader eller odlingar, trots att de delvis ligger inom det som kallas Swartzs
ägor 1866 (20-sko-267). Vägen finns på flera 1800-tals kartor, där den fortsätter som en förlängning av Sturegatan till odlingarna runt Skålpussen. Man
kan också se en bro över smalaste stället av Skålpussen för att nå odlingarna
på västra sidan (figur 11). Men den fortsätter inte upp till det område där
grunderna ligger, utan slutar där Skålpussens odlingsområde tar slut. Inte
16
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H anr

RAÄ 100

öled
en

Värmeverket
Figur 15. Den ekonomiska kartan från 1965 (13F 4h) där man ser byggnaderna inom RAÄ 100 och
vägen som ansluter från öster. Undersökningsområdet markerat med blå linje och RAÄ 100 med röd
linje. Skala 1:5 000.

heller på en karta från 1909 över kronans mark utanför Falu stads vall finns
odlingar eller byggnader med. Då flera av grunderna var av gjuten betong och
odlingsytorna såg relativt moderna ut, kan en datering före 1777 uteslutas.
Vid en schaktövervakning 2013 kunde också konstateras att glaserade rörledningar och elledningar fanns nedgrävda i närheten av grunderna (Bennström
2013). Slutsatsen måste bli att byggnader och odlingar samt förlängningen
av vägen måste ha anlagts efter 1909 som någon form av torp eller egnahem
på ofri mark och sedan lagts ned innan 1965 då ekonomiska kartan gjordes.
Området för RAÄ 100 minskades därför ned så det endast omfattar de mer
moderna lämningarna, se figur 6. Möjligen hör vattentäkten nr 5 till denna
sena bebyggelsefas.
Av de nyregistrerade lämningarna har de fyra små odlingarna (nr 6, 7, 12
och 13) bedömts som fornlämningar. Det är troligt att även stenmuren (nr 14)
och jordkulan (nr 3) bör bedömmas som fornlämningar, men det är svårt att
avgöra utan närmare undersökning. De övriga nyregistrerade lämningarna
bedömdes som övriga kulturhistoriska lämningar. Området RAÄ-nr 100,
som tidigare stod som bevakningsobjekt, har också bedömts som övrig kulturhistorisk lämning.
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Avslutningsvis kan konstateras att trakten vid undersökningsområdet
troligen varit bebyggt åtminstone sedan medeltiden. På 1640 års karta (U5)
sträcker sig ”Hanerödsbygden” utmed hela höjden väster om den bebyggda
delen av staden vid Faluån. Ett tjugotal gårdsmarkeringar finns utritade på
kartan och dessa gårdar bör ha haft någon form av mindre odlingar i närområdet. När staden under 1600-talet bredde ut sig har vissa av gårdarna hamnat
inom stadens område i de västra delarna av stadsdelarna Gamla Herrgården
och Prästtäkten. Övriga gårdar har övergivits när man istället har etablerade
sig i den framväxande staden. På 1728 års karta finns fyra gårdsmarkeringar
vid ”Hanerö gårdar” och ytterligare två direkt söder om Skålpussen (Sahlström 1961).

Måluppfyllelse
•
•
•
•

Fornlämningsförhållandena inom undersökningsområdet har fastställts.
Fyra lämningar har bedömts som fornlämningar och ytterligare två
som potentiella fornlämningar.
Utredningens resultat bör utgöra ett fullgott underlag för fortsatt
handläggning av ärendet.
Utredningen har utförts inom givna kostnadsramar.

Sammanfattning
Falu Energi& Vatten planerar att exploatera marken norr om Värmeverket i
Falu stad och kommun. Då exploateringsområdet berörde fler kända fornoch kulturlämningar fick Dalarnas museum i uppdrag att göra en arkeologisk
utredning. Utredningen bestod av arkiv-och kartstudier, fördjupad fornminnesinventering och kartering. Arkiv- och kartstudierna syftade till att åldersoch funktionsbestämma påträffade lämningar och få ett bra underlag inför
fältinventeringen. Vid fältinventeringen gicks hela undersökningsområdet
över till fots och påträffade lämningar beskrevs och mättes in. De redan
kända lämningarna besöktes för att kontrollera att beskrivning och utbredning stämde. De lämningar som bedömdes som fornlämningar karterades
mer noggrant med RTK, fotografering och planskisser.
Totalt påträffades tio nya lämningar; två gränsmarkeringar, en grund
efter en jordkula eller jordkällare, en vattentäkt, en stenmur och fem odlingslämningar. Området och beskrivningen för bebyggelselämningen RAÄ 91:1
ändrades. Dessutom ändrades områdena för gruv- och hyttområdet RAÄ
109:1 och bebyggelselämningen RAÄ 100:1.
Kartanalysen visade att den ena av odlingslämningarna var från 1800-talet.
De övriga fyra liknade de odlingar som påträffats vid tidigare undersökningar
och som daterats till 1200-talet och bedömdes därmed som fornlämningar.
Grunden efter jordkulan fanns inte på något kartmaterial och kan ha samband
med de medeltida odlingarna och bedömdes därför som potentiell fornlämning. Det samma gäller stenmuren som kan har samband med egnahemstomter från 1900-talet men också tillhöra en gård som upphört eller flyttats
innan 1750-talet. Övriga lämningar bedömdes som övriga kulturhistoriska
lämningar. Bebyggelselämningen RAÄ 100:1 hade tidigare oklar status, men
kartstudierna tyder på att den både tillkommit och övergetts under 1900-talet
varför den nu bedömdes som övrig kulturhistorisk lämning.
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Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer:
Länsstyrelsens beslutsdatum:
Ekonomiskt kartblad:
Socken:
Fornlämning, raä nr:
Fastighet:
Koordinater, SV (SWEREF99 TM):
Höjd (RH 70):
Inmätning:
Uppdragsgivare:
Utförandetid:
Total yta:
Fälttid:
DM projektnummer:
DM diarienummer:
Arkeologisk personal:
Fältarbetsledare:
Projektansvarig:

431-10556-2013
2013-12-06
13F 4h
Falu stad
90:1, 91:1, 100:1 och 109:1
Syrafabriken 4 och Ingarvet 1:1
N 6719562
E 533420
120-140 m.ö.h.
Manuell GPS och RTK
Falu Energi & Vatten
2014-03-17 – 2014-04-17
ca 100 000 m2
32 timmar
1548
155/13
Greger Bennström, Joakim Wehlin
Greger Bennström
Eva Carlsson

Dokumentationsmaterialet bestående av 5 planskisser, shapefiler och 48
digitala fotografier (DM 2014 12) förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd
tillvaratogs.
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Figurförteckning

Figur 1. Utdrag från terrängkartan med undersökningsområdet inom den blå cirkeln.
Skala 1:50 000.
Figur 2. Utdrag från fastighetskartan med undersökningsområdet markerat med blå linje.
Fornlämningarnas begränsning markerade
med röd linje. Skala 1:10 000.
Figur 3. Karta med de tidigare undersökningarna från 1991-92 markerade med gult och 2005
med grönt. Aktuellt undersökningsområde
markerat med blått. Skala 1:5 000.
Figur 4. Undersökningsområdet markerat med
blå linje, utfyllnadsområdena i väster och
söder markerade med lila streckad linje.
Skala 1:5 000.
Figur 5. De nyregistrerade lämningarna markerade med rött. Skala 1:5 000.
Figur 6. Den nya utbredningen för redan registrerade lämningar markerad med ljust lila.
Den tidigare begränsningen markerad med
röd linje. Skala 1:5 000.
Figur 7. Gränsröset nr 4 som markerar gränsen
för Falu stads vall. Fotograf: Greger Bennström.
Figur 8. Vattentäkten nr 5 fotograferad från
sydost. Fotograf: Greger Bennström.
Figur 9. Grund efter jordkula, nr 3, fotograferad
från sydost. Fotograf: Greger Bennström.

Figur 10. Stenmuren nr 14 fotograferad från
väster. Fotograf: Joakim Wehlin.
Figur 11. Fotografi av del av kartan Falun 12 från
Stora Ensos arkiv lagd mot fastighetskartan.
Undersökningsområdet markerat med blå
linje och de nyregistrerade odlingslämningarna numrerade och markerade med rött.
Skala 1:5 000.
Figur 12. Den västligaste odlingsytan vid nr 7
med ett tydligt hak mitt i bilden. Fotograferat
från nordost. Fotograf: Joakim Wehlin.
Figur 13. De tre odlingsytorna, nr 7, med omgivande röjningsrösen. Det dike som grävts i
samband med saneringen efter syrafabriken
har skadat områdets östra del. Skala 1:400.
Figur 14. Ett av många skadade träd i nordöstra
delen av undersökningsområdet. Den här
tallen stod i närheten av odling nr 13. Fotograf: Joakim Wehlin.
Figur 15. Den ekonomiska kartan från 1965 (13F
4h) där man ser byggnaderna inom RAÄ 100
och vägen som ansluter från öster. Undersökningsområdet markerat med blå linje och
RAÄ 100 med röd linje. Skala 1:5 000.

21

22

Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2014:15

Nyregistrerade lämningar

1

Gränsmärke bestående av metallrör, 0,35 m
långt och 0,06 m i diameter, fastgjutet i stenröse, ovalt 0,9x0,7 m (NV-SO) och 0,4 m högt.
Platåartat parti i Ö-sluttande block- och stenrik
moränmark. Gles blandskog gränsande till
industrimark. Gräns enl. Ekonomiska kartan
13F4h (1965). Övrig kulturhistorisk lämning.

2

Odlingslämning ca 56x50 m (ONO-VSV) bestående av 2 odlingsytor. Avgränsad mot omgivande mark av svaga hak i V och S. Ytorna
är inbördes avgränsade av ett mindre dike, 0,5
m brett och 0,1-0,2 m djupt. Flackt Ö-sluttande
stenig moränmark. Skogsmark, blandskog. Åker
enl. akt Falun12 (1866) Stora Ensos arkiv. Övrig
kulturhistorisk lämning.

3

Grund efter jordkula? 7x6 m (NV-SÖ). Sten- och
jordvallar utmed långsidorna, 1,2–1,5 m breda
och 0,4-1,0 m höga, med öppning i SÖ. NV kortväggen består av den lodräta sidan på ett block
2,3x2,0 m (NV-SÖ) och 1,7 m högt. I NV är en
täktgrop 4x3 m (NO-SV) och 0,7 m djup. Flackt
Ö-sluttande stenig moränmark. Skogsmark,
blandskog. Lämningen kan ha samband med
objekt 13. Fornlämning?

4

Gränsmärke bestående av ett stenröse, 1,4 m i
diameter och 0,4 m högt, av 0,2-0,4 m stora stenar. Rester efter förmultnad trästolpe mitt i röset. Ö-sluttande blockmoränmark. Skogsmark,
tallskog. Utvisande gränsen för Falu stads vall
baserad på 1646 år stadsplan. Gränsen fanns
fortfarande kvar på Ekonomiska kartan (1965).
Övrig kulturhistorisk lämning.

5

Vattentäkt? oregelbundet rektangulär, 3,5x2,0
m (NV-SO) och 0,7 m djup, med jämna och
lodräta kanter. Flackt stenfritt parti i Ö-sluttande
blockmoränmark. Skogsmark, tallskog. Övrig
kulturhistorisk lämning.

Bilaga 1

6

Fossil åkermark 11x10 m (N-S) bestående av 1
plan blockformig åkeryta och 1 röjningsröse.
Åkerytan är 9x5,5 m (Ö-V) och avgränsas mot
omgivande mark av svaga hak i V och S och i Ö
av en vall, 0,6 m bred och 0,2 m hög. Direkt N
om åkerytan är ett röjningsröse, 4,5 m i diameter och 0,7 m högt, bestående av 0,1-0,4 m stora
stenar. Svagt Ö-sluttande blockmoränmark.
Skogsmark, blandskog. Fornlämning.

7

Fossil åkermark 48x21 m (NO-SV) bestående av
3 plana blockformiga åkerytor och röjningssten.
Åkerytorna är 10x6-18x12 m och avgränsas inbördes och mot omgivande mark av hak 0,1-0,3
m höga och röjningssten. SÖ kanten av området
skadat av en modern dikesslänt. Flack blockmoränmark. Skogsmark, blandskog gränsande till
sanerad industrimark. Fornlämning.

12

Fossil åkermark 13x11 m (NNV-SSÖ) bestående
av 1 plan blockformig åkeryta och 2 röjningsrösen. Åkerytan är 8,5x6 m (NNV-SSO) och
begränsas mot omgivande mark av ett flackt
dike, utom i SSÖ, 0,8 m brett och 0,1-0,2 m
djupt. I VSV och ONO är 2 röjningsrösen, 3
m i diameter och 0,7 m högt resp. 5x1,3 m och
0,5 m högt. Tegel och brädrester ligger på och
kring odlingsytan. Flack sten- och blockrik
moränmark. Skogsmark, tallskog gränsande till
industrimark. Fornlämning.

13

Fossil åkermark 9x9 m (N-S till Ö-V) bestående
av 1 plan blockformig åkeryta och röjningssten. Åkerytan är 7,5x6 m och avgränsas mot
omgivande mark av svaga hak. Längs kanterna, främst i S och Ö, finns röjningsten. Flackt
Ö-sluttande stenig moränmark. Skogsmark,
blandskog. Fornlämning.

14

Stenmur, ca 35 m lång (NO-SV) 0,7 m bred och
0,3-0,7 m hög. Bestående av 0,1-0,8 m stora stenar. Troligen rester efter en s.k. falugärdsgård
som tillhört en äldre gårds inägomark. Se även
RAÄ-nr 91. Fornlämning?
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