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Inledning
I samband med att Hedemora kommun schaktade för motorvärmarkabel på
en parkering i centrala Hedemora grävde man genom taket på en äldre
källare. Området där källaren påträffades ligger inom fornlämning 194:1 som
består av Hedemoras äldre stadslager med anor i medeltiden (bilaga 1-3).
Med anledning av att grävningen var akut fick Dalarnas museum med kort
varsel genomföra en arkeologisk förundersökning i form av en
schaktningsövervakning. På grund av det akuta läget fick länsstyrelsen frångå
riktlinjerna om förfrågningsunderlag, undersökningsplan och
kostnadsberäkning. Beslut enligt Länsstyrelsen i Dalarna dnr 431-11186-2014.

Syfte
Schaktningsövervakningens syfte var att klargöra hur stor skadan var på det
påträffade källarvalvet och huruvida flera antikvariska åtgärder behövde
genomföras.

Metod
Hålet som uppkommit i taket på källarvalvet besiktades okulärt och källaren
inspekterades sedan med en rörledningsrobot. TV-inspektionen med
hjulgående robot genomfördes av BS Sanering AB, Avesta. I övrigt bestod
dokumentationen av planritning, beskrivning och fotografering.

Resultat
Ett schakt på omkring 29 meter i längd hade grävts för nedläggande av
motorvärmarkabel (bilaga 2). Schaktet var 0,4-0,5 meter brett och 0,5 meter
djupt. Ungefär mitt på schaktet och längs med Rådstugränd hade en större
sten påträffats och vid bortlyftande av denna dagades ett källarvalv. Endast
schaktet närmast hålet hade lämnats öppet och därför dokumenterades endast
denna del (bilaga 3-4). Lagerföljden var 0,4 meter påförda massor i form av
grus. Direkt under detta fanns den äldre kullerstensbeläggningen. Under
kullerstenen fanns ett 0,15 meter tjockt sandigt blandlager och i botten ett
brandlager med mycket kol. Under brandlagret fanns ett 0,2 meter tjockt
sandigt lager som låg i direkt anslutning till teglet i källarvalvet som syns i
denna del av valvet (bilaga 5). Tegelväggen/-valvet var 0,3 meter tjock. På den
norra delen av schaktet fanns det ovan nämnda blandlagret 0,8 meter ned och
ovanför detta fanns påförda massor, mestadels grus. Det tycks således som att
grävskopan träffat ytterkanten på källaren.
Eftersom skadan bedömdes som lindrig då den inte skadat en central del
på källarvalvet togs beslutet att inte öppna någon större yta. Istället
genomfördes en TV-inspektion av källarvalvet med hjälp av en hjulgående
robot. Filmen visar att källarrummet var i det närmast intakt och omkring
3,5x2 meter stort (bilaga 6-8).
Källare med valv har tidigare påträffats vid några tillfällen inom Hedemora
äldre stadslager, fornlämning 194:1. Ett källarvalv påträffades 1987 i kvarteret
Ripan som ligger ett par hundra meter sydöst om den aktuella
1

undersökningen. Källaren hade yttermåtten 8,8x4 meter och hade ett murat
rundbågigt tunnvalv som invändigt var putsat och utvändigt var täckt med
näver. Källaren var 2,4 meter hög och var delad i två rum och uppbyggd på en
stengrund. Den ena kortväggen var murad. Källaren torde hört till
Lagmansgården och daterades till perioden 1754-1875 (Ros 1988).
Ett annat källarvalv påträffades 1993 i kvarteret Storken hundratalet meter
söder om aktuell undersökning. Källaren sträckte sig delvis in under
Ämbetsgatan. Källaren bestod av två rum med enkla tunnvalv och rummen
avskiljdes av en murad vägg med en genomgångsöppning. Eftersom källarna
till hälften ligger under Ämbetsgatan verkar det som de var anlagda före den
stora stadsbranden 1754 och den därefter reglerade stadsplanen (Sandberg
2010).
Under Kyrkogatan i kvarteret Gäddan strax söder om aktuell
undersökning finns en källare med tre rum bestående av gråstensväggar och
slagna tunnvalv av tegel. Källaren anses vara från 1600-tal eller möjligen äldre
(Lindberg 2009).
De tidigare påträffade källarvalven visar att källare vanligen består i flera
rum. I det aktuella fallet i kvarteret Svalan har endast ett rum dokumenterats
men det är möjligt att ytterligare ett rum finns mot nordöst. Om så är fallet har
grävskopan träffat mitt emellan rummen och teglet är delar av den skiljande
väggen eller dörren emellan.
Dateringen på källaren är svårt att avgöra. Det är omöjligt att säga om det
påträffade brandlagret härrör från storbranden 1754 eller den som ägde rum
1849.

Sammanfattning
Vid nedläggande av en motorvärmarkabel inom Hedemoras äldre stadslager
grävde man igenom taket på ett källarvalv. Dalarnas museum genomförde
därför en akut schaktningsövervakning med syftet att klargöra hur stor
skadan var på det påträffade källarvalvet och huruvida flera antikvariska
åtgärder behövde genomföras.
Hålet som uppkommit i taket på källarvalvet besiktades okulärt och
källaren inspekterades sedan med en rörledningsrobot.
I direkt anslutning ovanför källarvalvet fanns ett brandlager som sannolikt
kan hänföras till någon av de stora stadsbränderna i Hedemora 1754 eller 1849
Den del av källarvalvet som dagats består av en tegelvägg och/eller valv
som var 0,3 meter tjockt. Den övriga delen av källarrummet undersöktes med
rörledningsrobot och var uppbyggd av gråsten. Det tycks således som att
grävskopan träffat ytterkanten på källaren och skadan bedömdes därför som
lindrig.
Från bilderna som levererades av roboten nere i källaren går att se en del
kvarvarande detaljer. Källarrumet tycks relativt intakt. I takvalvet satt inkilade
järnkrokar och längst in mot väggen i sydväst fanns en träkonstruktion i form
av en hylla. Inga föremål i övrigt kunde identifieras i källaren och den tycktes
tömd.
Dateringen på den aktuella källaren på kvarteret Svanen är svår att avgöra.
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Bilaga 1. Utdrag ur fastighetskartan över Hedemora stad. Förundersökningsområdet är
markerat med blå ring. Skala 1:10 000.
4

Bilaga 2. Utdrag ur fastighetskartan med schaktet och källaren markerat. Skala 1:500.
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Bilaga 3. Den del av schaktet där källarvalvet påträffades. Foto från NV, Joakim Wehlin.

Bilaga 4. Hålet i taket på källarvalvet. Foto från NÖ, Joakim Wehlin.
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Bilaga 5. Närbild av hålet i källarvalvstaket. Foto från SÖ, Joakim Wehlin.

Bilaga 6. Den NV delen av valvtaket samt den inre väggen i SV. Foto BS Sanering.
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Bilaga 7. Den NV delen av valvtaket samt den inre väggen i SV. Längst in mot väggen syns den
järnkrok som är synlig i bilaga 6. Foto BS Sanering.

Bilaga 8. Järnkrok i valvtaket. Kroken syns i förgrunden på bilaga 7. Foto BS Sanering.
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Bilaga 9. Den NV delen av valvtaket och den inre väggen i SV. Mot väggen syns en
träkonstruktion i form av en hylla. Foto BS Sanering.

Bilaga 10. Den inre väggen i källaren med träkonstruktionen. Jämför bilaga 9. Foto BS Sanering.
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