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Inledning
I samband med att Falu Elnät AB ersatte befintliga luftledningar med jordkabel inom en del av Dådrans bruk, Rättvik 106:1 (figur 1), har arkeologer
från Dalarnas museum utfört en arkeologisk förundersökning i form av
schaktningsövervakning. Arbetet utfördes under maj 2014 efter beslut från
Länsstyrelsen Dalarna, dnr 431-1009-2014. Fornlämningen är registrerad som
ett hyttområde i Riksantikvarieämbetets
Fornminnesinformation (FMIS).
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Figur 1. Utdrag ur terrängkartan med undersökningsområdet (UO) markerat med en blå cirkel. Skala
1:50 000.
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Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan över Dådrans bruk med schaktet markerat med blått. Skala 1:5000.

Syfte
Den arkeologiska förundersökningen syftade till att dokumentera fornlämningsförhållandena inom de berörda ytorna. Resultatet skall utgöra ett fullgott underlag för länsstyrelsens fortsatta hantering av ärendet. Målgrupp för
ärendet var i första hand länsstyrelsen och arbetsföretagaren.

Metod
Schaktningen har övervakats av arkeolog. Schaktet grävdes skiktvis med
maskin med smalskopa. Schaktens bottnar och väggar rensades och de påträffade lagren och anläggningarna dokumenterades genom fotografi, manuell
inmätning och beskrivning. Schaktet mättes in manuellt utifrån kända referenspunkter. Inga prover samlades in.
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Kunskapsläge
Dådrans bruk är beläget vid ett fördämt utlopp söder om sjön Ljugaren (figur 2). Fornlämningen Rättvik 106:1 utgörs idag av ett kolhus, en kolhusruin,
en stångjärnssmedjeruin och resterna av en spiksmedja. Söder om spiksmedjan
finns även en slaggförekomst med hyttslagg och två stycken vattenrännor
varav den ena uttorkad (FMIS).
Bruket anläggs sannolikt 1806, då kronoavradsinspektoren G. Bergström
erhåller privilegier för en stångjärnshammare med två härdar. Det byggs även
under tidigt 1800-tal en masugn på området. Under 1840-talet ska det också
ha funnits en råstålshärd, spikhammare, kniphammare och liestock. Man
hade på bruket vid denna tid även uppfört kolhus, järnbod, arbetarbostäder
och en bruksherrgård. År 1847 invigdes brukets kapell och 1880 uppfördes
till detta ett torn (Andersson 1987).
Bruket köptes år 1878 upp av Kopparbergs och Hofors AB, sedermera Kopparfors AB. Även om huvudintresset var skogsbruket fortsatte spiksmidet,
också efter det att masugnen lades ner 1885 (Andersson 1987).
Spiksmedjan som idag står bevarad på platsen byggdes i början av 1900-talet. Den siste spiksmeden som var verksam på bruket pensionerades 1934,
vartefter smidet upphörde helt. Byggnaden blev 2013 förklarad byggnadsminne av länsstyrelsen (Länsstyrelsen Dalarna, 2013).

Undersökning
Schaktet var ca 80 meter långt, mellan 0,8-5,0 meter brett och 0,6-0,7 meter
djupt. Det bör nämnas att schaktet som grävdes fick en annorlunda sträckning
än den som Länsstyrelsen Dalarna beslutat om. Detta hade påbörjats innan
dess att arkeologer var på plats och beslutet togs av ansvarig anläggningspersonal.
Schaktet drogs från en befintlig elcentral, åt väst i ca 28 meter (figur 4). Här
böjde det sedan av och gick rakt söderut i ca 20 meter där det svängde svagt
åt sydöst i ca 21 meter. Slutligen svängde det ytterligare åt sydöst och drogs
längs med den befintliga vägen i ca 8,5 meter.

Figur 3. Det svarta, kollrika kulturlagret tunnade ut åt väster (A-B, figur 4). Lagret låg ovan den sterila
jorden. Foto från norr. Fotograf Emelie Sunding.
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Figur 4. Utdrag ur fastighetskartan med det undersökta schaktet utritat. Skala 1:400. I schaktets väggar
kunde fyra anläggningar dokumenteras, dessa är markerade med 1 till 4. Markerat är också de olika
kulturlagrens utbredning, A-B, B-C etc. Överst till höger i bild är den omnämnda elcentralen markerad
med grått.

I schaktets nordöstra del (figur 4, A-B) låg överst ett 0,3 meter tjockt matjordslager, därunder ett tunt sandskikt, endast 0,02 meter tjockt. Därefter följde ett
svart, kolrikt jordlager, ca 0,3-0,35 meter tjockt som låg direkt ovan den sterila
jorden (figur 3). Det svarta jordlagret började tunna ut vid ungefär 10 meter,
och slutade helt vid 12 meter från elcentralen. Där det svarta lagret tog slut
fanns ett 0,23 meter tjockt, grått lerlager med kolfläckar (figur 4, B-C). Lagret
var endast ca 0,9 meter brett och låg också det under matjord och på sterilen.
Väster om detta låg under matjordslagret ett 0,08 meter tjockt rostflammigt
gruslager, sedan ett 0,04-0,06 meter tjockt kollager (figur 5). Under detta ännu
ett flammigt gruslager, ca 0,03 meter tjockt och underst mot sterilen låg ett
0,2 meter tjockt kollager med större bitar träkol (figur 4, C-D). Det understa
kollagret låg upp mot en större sten i väster.
Ungefär där schaktet började svänga av åt söder fanns ett tjockare lager
bestående av enbart grövre träkol (figur 4, E-F). Detta lager sträckte sig sedan
ca 8,5 meter åt söder där det tunnade ut (figur 6).
8
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Figur 5. Lagerföljd i den
norra schaktväggen (C-D,
figur 4). Under matjorden
syntes ett gruslager, ett
tunt kollager, ytterligare
ett gruslager och underst
ett tjockare kollager. Foto
från söder. Fotograf Emelie
Sunding

Figur 6. Kollager som
eventuellt kan härröra från
det intilliggande kolhuset
(E-F, figur 4). Foto från
norr. Fotograf Emelie
Sunding.

Figur 7. Lagerföljd i den
östra schaktväggen (F-G,
figur 4). Foto från väster.
Fotograf Emelie Sunding.
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Från det att kollagret
tunnade ut och vidare ca
23 meter söderut i schaktet
såg lagerföljden likadan ut
(figur 7). Överst ca 0,1-0,2
meter tjockt, kolrikt matjordslager, därunder ett
0,08-0,2 meter tjockt skikt
med urlakning och sedan sterilen (figur 4, F-G).
Dessa lager var i söder kapade och i resterande delen
av schaktet låg ett 0,4-0,55
meter tjockt, påfört sandlager, förmodligen kopplat
till bygget av den befintliga
vägen (figur 4, G-H). De
påförda massorna låg ovan
ett 0,1 meter tjockt lager
med svart, kompakt sand
(figur 8).

Anläggningar
I schaktets väggar och
botten framkom fyra anläggningar som härefter
beskrivs. Alla fyra anläggningar påträffades i schaktets nordöstra del (figur 4).

Figur 8. Schaktets södra del (G-H, figur 4). Närmast i bild syns
det moderna påförda sandlagret. I bakgrunden syns ruinerna
efter brukets kolhus. Foto från söder. Fotograf Emelie Sunding.

A1 Nedgrävning

Nedgrävning som var synlig i båda schaktväggarna. Anläggningen var ca 1,5
meter bred, 0,51 meter djup och hade en rundad botten. Fyllningen bestod av
tre skikt. Överst, under matjorden, låg 0,02 meter tjockt skikt med grå sand,
under det följde ett 0,08 meter tjockt skikt med kol. I botten av anläggningen
låg sedan ett ca 0,3 meter tjockt skikt med sten, tegel och slagg. Längs både
den östra och den västra kanten på anläggingen en lins med grå askfärgad
sand (figur 9).

A2 Nedgrävning

Nedgrävning som var 0,8 meter bred, 0,65 meter djup och hade en skålformad
botten. Anläggningen var endast synlig i den södra schaktväggen. I fyllningen
fanns tre kollinser på djupen 0,1 meter, 0,25 meter och 0,45 meter under matjorden. Mellan dessa linser bestod fyllningen av melerad, rostorange/brun
sand (figur 10).

A3 Stenkonstruktion

Stenkonstruktion bestående av flertalet tätt packade stenar, ca 0,06-0,4 meter
stora, lagda i 1-4 skikt. Konstruktionen var 1,6 meter bred, 0,67 meter hög och
endast synlig i den södra schaktväggen (figur 11). Stenarna låg mot botten av
schaktet och överlagrades av ett lager bestående av askgrå, grovkornig sand
och det kolrika matjordslagret. Väster om stenarna fanns även en kollins.
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Figur 9. Nedgrävningen
A1. Foto från norr. Fotograf Emelie Sunding.

Figur 10. Nedgrävingen
A2. Till höger i bild syns
även den östra delen av A3.
Foto från norr. Fotograf
Emelie Sunding.

Figur 11. Stenkonstruktionen A3. Foto från norr.
Fotograf Emelie Sunding.
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Figur 12. Stenkonstruktionen A4. Rester av konstruktionen fanns i båda schaktväggarna och i schaktets
botten. Foto från söder. Fotograf Emelie Sunding.

A4 Stenkonstruktion

Stenkonstruktion bestående av tätt packade stenar
lagda på rad i nord-sydlig
riktning. Konstruktionen
var synlig i båda schaktväggarna och i schaktets
botten (figur 12). I den
södra kanten var ett skikt
med sten synligt och i den
norra kanten syntes två
skikt. Konstruktionen hör
sannolikt ihop med A3.

Resultat och tolkning
Under drygt hundra år
pågick en intensiv verksamhet vid Dådrans bruk
vilken lämnat tydliga spår
på platsen.
De anläggningar och
kulturlager som framkom
i schaktets väggar och botten tolkas alla höra till perioden för brukets aktivitet.
Att både matjordslagret
och de övriga kulturlagren
innehöll rikligt med kol
tyder på detta.
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Figur 13. Schaktets nordöstra del. Foto från väster. Fotograf
Emelie Sunding.
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Det tjocka kollagret i schaktets västra del tolkas vara rester från ett kolupplag. Detta då det bestod av uteslutande grövre kolbitar, till skillnad från de
andra kulturlagren som endast var uppblandade med träkolkol. Möjligtvis
kan det höra samman med det kolhus som stått norr om schaktet (figur 9).
De två nedgrävningarna A1 och A2 kunde inte närmare funktionsbestämmas, dock tolkas även de höra till verksamheten vid bruket. De två stenkonstruktionerna A3 och A4 hör sannolikt ihop och tolkas kunna vara rester av
en stensyll eller stengrund till en mindre byggnad. Möjligtvis kan de höra
samman med kollagret i väster, detta låg endast 0,2 meter väster om A4. Då
stenarna ligger under det kolrika matjordslagret kan de med säkerhet sägas
vara äldre än detta.
Det tjocka sandlager i schaktets södra del tolkas vara en modern utfyllnad kopplad till anläggandet av den asfalterade vägen söder om undersökningsområdet. Denna del av schaktet ligger dock utanför fornlämningens
avgränsningar.

Sammanfattning
Då Falu Elnät AB ersatte en befintlig luftledning med jordkabel inom Dådrans
bruk, RAÄ 106:1, gjorde arkeologer från Dalarnas museum en arkeologisk
förundersökning i form av schaktningsövervakning i enlighet med länsstyrelsens beslut.
Schaktet var ca 80 meter långt, 0,8 till 5 meter brett och drogs dels i östvästlig riktning och dels i nordsydlig riktning. Schaktet grävdes till ett djup
av 0,6-0,7 meter.
I schaktets väggar påträffades flera kulturlager vilka var av varierande
tjocklek och innehåll, samt fyra anläggningar: två nedgrävningar och två
stenkonstruktioner. Utmärkande var den rikliga förekomsten av träkol i de
flesta lager och fyllningar, i schaktets nordvästra del påträffades ett lager
bestående enbart av grövre träkol. Samtliga lager och konstruktioner tolkas
höra till anläggandet av och verksamheten vid Dådrans bruk.

Referenser
Andersson, R. 1987. Byar och fäbodar i Rättviks kommun. Dalarnas museums
serie av rapporter 15. Falun.
FMIS. Riksantikvarieämbetets fornminnesinformation. www.fmis.raa.se
Länsstyrelsen Dalarna, http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/show/
bilaga/showDokument.raa;jsessionid=221D2502C3818C4D8284B6D4AD
8DE0C2?dokumentId=21000001822197&thumbnail=false 2014-07-03
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Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer:
Socken:
Fornlämning, raä nr:
Fastighet:
Koordinater, central I UO:

431-1009-2014
Rättvik
106:1
Dådrans bruk
N: 6756356, E: 529296

Höjd (RH 2000):
Inmätning:
Utförandetid:
Schaktlängd:
DM projektnummer:
DM diarienummer:
DM fotoaccesion:
DM fyndaccesion:
Arkeologisk personal:

205 – 210 meter över havet
Manuell
2014-05-07		
80 meter
1555
26/14
2014/17, 27 digitala bilder
Inga fynd tillvaratagna
Emelie Sunding
Joakim Wehlin
Joakim Wehlin
Joakim Wehlin

(SWEREF99 TM)

Fältarbetsledare:
Projektansvarig:

Dokumentationsmaterialet förvaras på Dalarnas museum.
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Figurförteckning
Figur 1. Utdrag ur terrängkartan med undersökningsområdet (UO) markerat med
en blå cirkel. Skala 1:50 000.
Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan över Dådrans bruk med schaktet markerat med
blått. Skala 1:5000.
Figur 3. Det svarta, kollrika kulturlagret tunnade ut åt väster (A-B, figur 4). Lagret
låg ovan den sterila jorden. Foto från norr. Fotograf Emelie Sunding.
Figur 4. Utdrag ur fastighetskartan med det undersökta schaktet utritat. Skala 1:400.
I schaktets väggar kunde fyra anläggningar dokumenteras, dessa är markerade
med 1 till 4. Markerat är också de olika kulturlagrens utbredning, A-B, B-C etc.
Överst till höger i bild är den omnämnda elcentralen markerad med grått.
Figur 5. Lagerföljd i den norra schaktväggen (C-D, figur 4). Under matjorden syntes
ett gruslager, ett tunt kollager, ytterligare ett gruslager och underst ett tjockare
kollager. Foto från söder. Fotograf Emelie Sunding
Figur 6. Kollager som eventuellt kan härröra från det intilliggande kolhuset (E-F,
figur 4). Foto från norr. Fotograf Emelie Sunding.
Figur 7. Lagerföljd i den östra schaktväggen (F-G, figur 4). Foto från väster. Fotograf
Emelie Sunding.
Figur 8. Schaktets södra del (G-H, figur 4). Närmast i bild syns det moderna påförda
sandlagret. I bakgrunden synd ruinerna efter brukets kolhus. Foto från söder.
Fotograf Emelie Sunding.
Figur 9. Nedgrävningen A1. Foto från norr. Fotograf Emelie Sunding.
Figur 10. Nedgrävingen A2. Till höger i bild syns även den östra delen av A3. Foto
från norr. Fotograf Emelie Sunding.
Figur 11. Stenkonstruktionen A3. Foto från norr. Fotograf Emelie Sunding.
Figur 12. Stenkonstruktionen A4. Rester av konstruktionen fanns i båda schaktväggarna och i schaktets botten. Foto från söder. Fotograf Emelie Sunding.
Figur 13. Schaktets nordöstra del. Foto från väster. Fotograf Emelie Sunding.
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