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Inledning
I samband med att Falu kommun skulle installera en ny ventilationsanläggning med tillhörande ledningar vid Västra Skolans idrottshall i Falu stad, har
arkeologer från Dalarnas museum genomfört en arkeologisk undersökning
i form av schaktningsövervakning i enlighet med länsstyrelsens beslut, dnr
431-8782-2015 (figur 1).
Undersökningen genomfördes under fyra dagar i juli månad 2015. Två schakt
grävdes norr om den nuvarande idrottshallen. Det ena schaktet grävdes i
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Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsområdet (UO) beläget inom den blå cirkeln.
Skala 1:10 000.
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Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan med de aktuella schakten i svart och undersökningen från år 2013
i blått samt undersökningsområdet från år 1983 i lila. Skala 1:1000.

sydost-nordvästlig riktning och den andra i sydväst-nordostlig riktning (figur 2). Schaktningen skedde i anslutning till hyttområde Falun 39:1. Falun 68:1,
Faluns äldre stadslager med anor från medeltiden, har en vid avgränsning
och innefattar även hyttområdena vid Västra skolan. Området ligger inom
Världsarvet Falun och riksintresset Falu stad.
När schaktningen startade hade Falu kommun inte varit i kontakt med
länsstyrelsen. Således var ingen arkeolog med och dokumenterade från början.

Kunskapsläge
Faluns äldre historia är mycket präglad av Falu koppargruva med dess gruvbrytning och diskussionen om när gruvdriften startade. Det äldsta skriftliga
belägget är ett bytesbrev från 1288, signerat biskop Petrus Elofsson i Västerås
stift, där han förvärvat en åttondel av gruvan (Olsson 2010:19). Flera arkeologiska undersökningar kopplade till gruvdriften i Falun och i Faluns närområde
har fått dateringar till just medeltid, bland annat en tidigare undersökning i
det aktuella området. Då hittades hyttlämningar och en dammvall (figur 2)
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Figur 3. Ellséns karta från 1861 som visar att UO ligger vid Melkersons och Ströms hytta. Kartan har
rektifierats mot dagens fastighetskarta. Skala 1:1000.

som har daterats till 1200- och 1300-tal (Holmström 1983). År 1997 gjordes en
förundersökning under gruvrondellen där det framkom spår efter en hyttbacke
som daterades till början av 1400-talet (Hjärthner-Holdar m.fl. 1997). Sedan
gjordes ytterligare en förundersökning i form av en schaktningsövervakning
år 2013 inom kvarteret Hyttgården (figur 2). Även då kom det kulturlager och
hyttlämningar kopplade till gruvdriften men inga prover daterades (Carlsson
2013:11-12).
Det har även gjorts studier och dateringar utifrån myr- och sedimentprover
som visar att gruvdriften kan ha börjat någon gång 650-1080 e.Kr. (Geijerstam
& Nisser 2011:60, Olsson 2010:11). Men nyare forskning visar snarare att
den stora expansionen skett under mitten på 1200-talet (Bindler & Rydberg
2015:1-17). Det är dock inte uteslutet att man bedrivit gruvbrytning under
yngre järnålder, i sådant fall kan man ha brutit koppar i mindre skala vilket
är svårare att fastlägga tidsmässigt. Hyttverksamheten i det aktuella området
har varit igång ända fram till slutet på 1800-talet då kopparframställningen
moderniserades, omorganiserades och centrerades till gruvan. Det nu aktuella området ingår i Faluns stadslager, Falun 68, men att hitta lämningar från
bebyggelse och aktiviter hörandes till staden Falun är nog mindre troligt.
Sannolikt finns det inom undersökningsområdet istället flera lämningar
kopplade till gruvområde Falun 109:1 och hyttområde Falun 39:1. Schakten
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som grävdes gick genom ett område där Elsborgs och Falu hyttor en gång
legat. Enligt Jacob Ingelssons berättelse om Stora Kopparberget från år 1716
ska det ha funnits 11 hyttor i drift.
Det finns en karta över Elsborgs och Falu hyttor från 1861, karterad av
Ellsén (Stora Ensos arkiv), men även äldre kartor som ”Karta över gruvan
med tillhörande vattenledningar ...” 1714 (Stora Ensos arkiv) och Tabula
Geographica från 1640 (LMV U5) har hyttor markerade i området.
Studerar man Ellséns karta från 1861 (figur 3) ligger Melkersons och Ströms
hytta inom undersökningsområdet. Det namnet finns inte med i 1700-talsmaterialet utan hyttan kallades då Winkhyttan (Ingelsson 1716). Den hade 3
ugnar. I Melkersons och Ströms hytta syns en större kvadrat över vattenkanalen. Där var vattenhjulet placerat. De tre avlånga rektanglarna markerar
sannolikt platserna för ugnarna.
Det var en ganska tidsödande process att få fram koppar. Skrädningen och
kallrostningen kan ha gjorts närmare gruvan, medan sulubruk, vändrostning
och råkopparsmältning gjordes vid hyttan.
1. Skrädning, innebar att malmen slogs sönder med slägga till bitar av ungefär
tre knytnävars storlek.
2. Kallrostning, bedrevs i öppna bås som var formade som ett U eller en
hästsko och var cirka 5 meter långa och 2–3 meter breda. Dessa var ofta
belägna i en slaggvarp eller naturlig/slaggslänt och proceduren gick ut
på att rena malmen genom en oxidationsprocess där svavel och andra
föroreningar drevs ut, detta varade i 6–8 veckor.
3. Sulubruk, utövades i en hytta som bestod av en enkel stolpkonstruktion
med brädklädda väggar med en öppning i taket, och hyttorna var oftast
placerade vid ett vattendrag. I hyttan hade man en schaktugn med öppen
skorsten. Den hettades upp till en temperatur på 1080 grader vilket är
smältpunkten för koppar. Man gjorde en reducerande smältning i hyttan
under 12 dygn, varvid en hel del av järnet gick bort som slagg och slutligen
hade man fått fram skärsten vilket är en mellanprodukt.
4. Vändrostning, skedde i en rektangulär byggnad som hade ett sadeltak som
delvis var öppet. Inne i byggnaden fanns minst 5 men ofta 8–10 bås där
man gjorde ytterligare en oxidationsprocess som gick ut på att rena skärstenen. Den flyttade från ett bås glödbädd till ett annat under 5–6 veckor
allteftersom den luckrades upp och återstående föroreningar försvann.
5. Råkopparsmältning, förekom antingen i samma hytta som sulubruket eller
i en egen hytta men med en mindre schaktugn, man fick fram råkoppar
genom en intensiv reducerande smältning som varade i cirka 4 dygn.
Smältan man fick fram kallades tacka eller galt och innehöll 90–95 % koppar och dessa kunde väga mellan 350–1350 kg.
6. Garning, innebar att råkoppar oxiderades under tillförsel av luft för att
förädlas. Garningen skedde först i Säter 1619 och från 1637 i Avesta.
Dessförinnan hade kopparen exporterats i form av råkoppar som sedan
garades i utländska kopparförädlingsverk (Olsson 2009:81–85; Geijerstam
& Nisser 2011:61).
Undersökningsområdet har utsatts för omfattande exploatering, bland annat
när Västra skolans idrottshall uppfördes. Då utfördes schaktningsarbeten
som inte övervakades av arkeologisk expertis. Trots detta finns det en stor
möjlighet att flera äldre lämningar finns kvar.
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Figur 4. Utdrag ur fastighetskartan med schakt 1 och 2 markerat med svart och anläggningarna med
rött. Skala 1:250.

Målsättning
Målsättningen var att dokumentera äldre konstruktioner och kulturlager,
samt närmare klargöra fornlämningens kunskapspotential, samt fornlämningsförhållandena.

Metod
Endast en okulär granskning gjordes, detta på grund av säkerhetsmässiga
skäl då schaktet var relativt djupt och smalt. Därmed kunde inte schaktbotten
och schaktväggar handrensas men schaktningen övervakades av en arkeolog.
Sex kolprover samlades in från 5 kontexter. Därefter beskrevs schakten och
anläggningarna, samt fotograferades och mättes in manuellt och med RTK.
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Figur 5. Översiktsbild över schakt 1 och 2 från väst, byggnaden till höger i bild är idrottshallen. Fotograf
Jimmy Axelsson Karlqvist

Undersökning
Schakt
Schakt 1 grävdes i sydost-nordvästlig riktning och var cirka 9 meter långt
och 7 meter brett samt 0,20–0,50 meter djupt (figur 4). Det dokumenterades
i efterhand. Detta på grund av att grävningen av schakten påbörjade utan
länsstyrelsens tillstånd och således utan vår medverkan. Eftersom schakt 1
grävdes relativt ytligt hade schaktningen ingen större påverkan på potentiella
underliggande kulturlager och konstruktioner, förutom i nordöstra delen av
schaktet. I den delen hade man schaktat ner till en rostanläggning, A1. Det är
dock oklart om, och hur mycket schaktningen kan ha skadat anläggningen.
Schakt 2 grävdes i sydvästlig-nordöstlig och var cirka 41,5 meter långt och
0,60–1,30 meter brett samt 1,70–2,00 meter djupt. Schakt 2 utökades sedan
med 5 meter åt sydöst i riktning mot en äldre elcentral. I det schaktet fanns
en stående träplanka som var 0,04 meter tjock, 0,10 meter bred och 0,50 meter
lång. Den stod 1,10 meter in i det utökade schaktet mätt från schakt 2. Från
elcentralen mot nordväst, ca 3,2 meter var det omrört p.g.a. nedgrävningen
till elcentralen. Därefter låg två större stenar 0,18 och 0,29 meter stora, därefter
kom fortsättningen på rostanläggning A3 (figur 5).
Det översta lagret var ett recent utjämningslager, som var mellan 0,90–1,0
meter tjockt. Utjämningslagret bestod av matjord, sand, sten (ca 0,15 meter
stora), slagg, plast, lösa kablar, masonitskivor, plankor, enstaka trästockar
m.m. Den nuvarande marknivån sluttar åt nordöst/öst och det skiljer ungefär
en meter i nivå mellan schaktets sydvästra och nordöstra del.
Under det påförda utjämningslagret kom flera anläggningar fram, dessa
anläggningar bestod främst av rostanläggningar. Totalt anträffades 4 rostanläggningar, 1 kolanläggning och 3 trästolpar/träplankor.
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Grävmaskinen fick
med skopan upp två större stående trästockar samt
en stående planka. Till
vilket sammanhang dessa
hör är oklart, troligtvis är
de äldre än det påförda
utjämningslagret, med
tanke på att inga nedgrävningskanter fanns i
utjämningslagret samt att
de stratigrafisk låg under
utjämningslagret. Trästolparna skar även de underliggande rostanläggningarna. Möjligtvis kan de
höra till hyttverksamheten
under 1800-talet. Trästolparna var 0,60 och 0,75
meter långa och 0,20–0,25
meter i diameter. Sedan
hittades ett tvinnat rep
gjort av tagel, F1, i slaggmassorna (figur 6).

Figur 6. Tvinnat rep med två knutar gjort av tagel, F1. Fotograf
Jimmy Axelsson Karlqvist

Anläggningar
I schakten framkom sex anläggningar (figur 4), vilka beskrivs nedan. Foto på
respektive anläggning återfinns i bilaga 1.

A1

I västra delen av schakt 2 fanns en rostanläggning som var 5 meter lång och
cirka 0,05–1,0 meter djup. I väst var anläggningen ganska bra bevarad och
låg direkt under de bortschaktade massorna. I västra delen av anläggningen
fanns också en nedgrävningskant, men mot öst var anläggningen skadad och
tunnade ut och täcktes därefter av ett recent utjämningslager. Troligtvis har
anläggningen delvis blivit bortschaktad, eventuellt när idrottshallen byggdes.
Fyllningen bestod av ett ca 0,1–0,15 meter tjockt kollager i toppen, sen ett
0,15 meter tjockt falurött lager, därefter 0,1 meter tjockt kollager, under det
fanns en strimma med orange/gult lager som var 0,05–0,1 meter tjockt. I botten fanns ett 0,4–0,5 meter tjockt falurött lager.

A2

Rostanläggning A2 var cirka 8 meter lång och bestod av ett 0,20–0,40 meter
tjockt kollager, 0,20–0,30 meter tjockt falurött lager samt ett >0,60 meter tjockt
gult svavelrikt lager i botten. Alla lager innehöll slagg förutom kollagret.
Det gula svavellagret har ingen begränsning neråt eftersom schaktet endast
grävdes till ett djup av cirka 2 meter. Det faluröda lagret var tydligast i södra
schaktväggen och fanns endast fläckvis i norra, där det i vissa partier övergick
till lilla strimmor. Däremot var det väldigt tydligt när grävmaskinen schaktade
bort lagret. Rostanläggningen framkom 0,80 meter under nuvarande marknivå
och hade ett djup på 0,90 meter.
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A3

Anläggningen A3 var också en rostanläggning. Den hade delvis blivit söndergrävd av en recent störning som var cirka 2,80 meter lång och minst 2 meter
djup. Troligtvis är den recenta störningen djupare, eftersom ingen avgränsning syntes vare sig i schaktets botten eller i schaktväggen. Störningen verkar
ha blivit omgrävd, eventuellt när man lagt ner fjärvärme, optokabel m.m.
Fyllningen i den recenta störningen bestod av sand och lera.
Anläggningen tolkas vara en rostanläggning som var cirka 9,10 meter lång
och 1,0–2,80 meter bred. I anläggingen framkom två rader med sten som gick i
N/NV riktning och mellan dem låg ett kollager som var cirka 0,10 meter tjockt.
Detta lager låg cirka en meter under nuvarande marknivå. De stenar som låg
längst åt väster var mellan 0,20–0,40 meter stora och åt öster var de 0,15–0,50
meter stora. Vid schakt 2 utvidgning åt sydöst framkom fortsättningen på A3
som begränsades av nedgrävningen till elcentralen samt stenar som var 0,18
och 0,29 meter stora. Under stenarna kom ytterligare två stenar 0,30 och 0,21
meter stora och dessa framkom 0,80–0,85 meter under nuvarande marknivå.
Innanför dem mot NV låg ett gult sandigt svavellager ca 0,05–0,20 meter
tjockt, lagret blev tjockare i riktning mot stenarna i sydöst. Därefter kom ett
kollager som även det blev tjockare mot sydöst, 0,02–0,09 meter tjockt. Under
kollagret framkom ett brungrönt lager som var 0,05–0,10 meter tjockt och som
blev tjockare mot nordväst (eventuellt kan det ha varit skärsten). Sedan kom
ett rostbrunt lager med små bitar slagg och grus 0,06–0,07 meter tjockt.
Därpå kom ett flerfärgat (rött, gult, brunt, orange) lager med pulveriserade
stenar, varav en som inte hade pulveriserats och som var 0,32 meter stor. Lagret
blev tjockare åt nordväst och var 0,15–0,25 meter tjockt. Sedan kom ett beigt
lerlager som också blev tjockare mot nordväst 0,10–0,38 meter. Under det kom
ett brunt tunt lager med små bitar slagg och grus 0,02–0,04 meter tjockt och
slutligen ett kollager som var 0,07–0,10 meter tjockt.

A4

Anläggning A4 var en stående trästolpe med tillhörande nedgrävning och
fyllning, som påträffades på 1,10 meters djup. Varken trästolpen eller nedgrävningen syntes i det övre recenta utjämningslagret. Trästolpen var 0,75
meter lång och 0,25 meter i diameter och rutten. Nedgrävningen var ca 0,60
meter bred och 0,85 meter djup och fyllningen bestod av slagg och matjord.
Inget recent material syntes i fyllningen. Eftersom inte trästolpen och nedgrävningen sågs vid bortschaktandet av det recenta utjämningslagret bör det
stratigrafiskt vara äldre än utjämningslagret. Eventuellt kan den höra till ett
kulturlager som har blivit bortschaktade vid idrottshallens tillkomst.

A5

Vid rostanläggning A3 nordöstra ände framkom ytterligare en rostanläggning A5, som endast syntes i nordöstra schaktväggen, möjligtvis har delar
av den blivit bortgrävd av anläggning A6. Dess sydvästra nedgrävningskant
låg stratigrafiskt under A3, därmed bör A5 vara äldre än rostanläggning A3.
Anläggning A5 var 4,30 meter lång och låg cirka 1,00 meter under nuvarande
marknivå. Fyllningen bestod av ett svart slagglager som var ca 0,15–0,25 meter
tjockt, och i västra delen fanns ett 0,05–0,10 meter tjockt kollager, sedan fanns
ett falurött lager som hade en tjocklek på 0,15–0,60 meter.
Anläggningen var delvis skadad vid 2,30 meter åt nordöst och helt avgrävd
vid 4,30 meter, på grund av nedgrävningen till en dagvattenbrunn.
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Anl. nr Kontext

Till 14C-analys

A1
Rostanläggning
		
		
		
A2
Rostanläggning
		
		
		
A3
Rostanläggning
		
		
		
A5
Rostanläggning
		
		
		
A6
Kolanläggning
		
		
		

Gran, 5
115±27
årsringar.		
Max 100 år		
från bark		
Gran, 1
261±27
årsring.		
Max 40 år		
från bark
Gran, 10
340±28
årsringar.		
Max 100 år		
från bark
Tall, 6
612±29
årsringar.		
Max 4 år		
från bark
Tall, 5
348±28
årsringar.		
Max 100 år
från bark

14

C BP

Kalibrerat 1 σ

Analysnummer

1691(10,5 %) 1710calAD
1717 (6,2 %) 1728calAD
1810 (43,3 %) 1890calAD
1910 (8,2 %) 1925calAD
1530 (8,3 %) 1540calAD
1635 (53,5 %) 1665calAD
1785 (6,4 %) 1793calAD

Ua-51686

Ua-51687

1490 (23,2 %) 1525calAD
1557 (30,7 %) 1603calAD
1610 (14,3 %) 1632calAD

Ua-51688

1301 (27,5 %) 1328calAD
1341 (26,9 %) 1368calAD
1381 (13,8 %) 1396calAD

Ua-51689

1485 (27,5 %) 1523calAD
1572 (40,7 %) 1630calAD

Ua-51690

Figur 7. Tabell över resultatet från vedarts- och 14C-analyserna. Kalibreringarna är gjorda i Oxcal 4.2.
(Bronk Ramsey 2013) med kalibreringskurvan IntCal13 (Reimer et. al. 2013).

Figur 8. Översiktsbild över 14C-analyserna. Kalibreringarna är gjorda i Oxcal 4.2. (Bronk Ramsey 2013)
med kalibreringskurvan IntCal13 (Reimer et. al. 2013)

A6

Anläggning A6 framkom 0,40 meter under nuvarande marknivå och var fylld
med kol. Den var cirka 2,20 meter lång och 1,20 meter djup och fanns endast
i sydöstra schaktväggen. Eventuellt har A6 skurit A5 och sannolikt har A6
precis som A5 blivit avgrävd av nedgrävningen till dagvattenbrunnen.

Dateringar
Alla prover togs ur schaktväggen från kollager i botten av respektive anläggning, 4 rostanläggningar och 1 kolanläggning.
Proverna som lämnades för 14C-analys var av gran och tall (figur 7). Tre av
dateringarna har gjorts på kolbitar med en egenålder på upp till 100 år. Det
betyder att några av dateringarna kan ha givits lite för ålderdomliga värden.
Arkeologisk schaktningsövervakning – Hyttgården 6
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Figur 9. 1640 års karta Tabula Geographica (LMV U5). Ett uppskattat läge för undersökningsområdet
är markerat med blå cirkel.

En rostanläggning daterades till medeltid, övriga till 1600-talet förutom
A1 (figur 8).

Slutsatser
Det är inte enkelt att tolka lämningarna utifrån en så här begränsad och endast
översiktligt dokumenterad undersökning. En utgångspunkt har varit Ellséns
karta, som är detaljerad, men bara visar ett tidsskikt. Schaktet kom att grävas
från Melkerson och Ström hytta genom den tidigare hyttbacken österut.
Det fanns inga rostar markerade inom undersökningsområdet på 1860-talet, vändrostarna låg då i huvudsak öster och väster om klungan med de fem
hyttorna. Det är däremot fullt möjligt att det legat vändrosthus närmare hyttorna under tidigare århundraden. Det är också möjligt att en eller flera av
de anläggningar som tolkats som rostar egentligen innehåller ugnsmaterial.
Vid denna typ av översiktlig dokumentation är detta svårt att avgöra. Utifrån
de efterföljande kartstudierna är det troligt att materialet i A1 åtminstone till
del är ugnsmaterial.
På Tabula Geographica (U5) från år 1640 kan man se att det i anslutning till
det aktuella undersökningsområdet fanns flera hyttor (figur 9). Rostanläggningarna A2, A3 och kolanläggning A6 stämmer ganska bra dateringsmässigt med kartan från 1640 och sannolikt kan dessa anläggningar knytas till
någon av dessa hyttor. I A2 och A3 framkom också ett flertal stenar liggandes
i nordvästlig-sydöstlig riktning samt nordöstlig-sydligvästlig riktning (figur
10). Dessa skulle kunna indikera att A2 och A3 är lämningar från en eller
flera vändrosthus. A6 som endast innehöll kol skulle möjligtvis kunna ha
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fungerat som ett kolupplag till
dessa vändrosthus. Den enda
anläggningen som stack ut
dateringsmässigt var A5 som
daterades till skiftet högmedeltid–senmedeltid.
Anläggningarna fortsätter
med stor sannolikhet utanför
schaktet. En större yta skulle
behöva tas upp och undersökas
för att det ska vara möjligt att
erhålla anläggningarnas fullständiga utbredning. Dalarnas
Museum förordar inga ytterligare arkeologiska insatser för
det aktuella arbetsföretaget.
Däremot bör eventuella framtida markarbeten i området
övervakas av arkeologisk expertis då det sannolikt finns flera
anläggningar kopplade till hyttverksamheten inom området.

Å

Å

Figur 10. Översiktsbild över de två raderna med sten
och kollagret mellan dem i A3. De vita pilarna pekar mot
stenraderna. Fotograf Jimmy Axelsson Karlkvist

Sammanfattning
I samband med att Falu kommun skulle installera en ny ventilationsanläggning med tillhörande ledningar vid Västra Skolans idrottshall i Falu stad, har
arkeologer från Dalarnas museum genomfört en arkeologisk undersökning i
form av schaktningsövervakning. Endast en okulär granskning gjordes, detta
på grund av säkerhetsmässiga skäl då schaktet var relativt djupt och smalt.
Därmed kunde inte schaktbotten och schaktväggar handrensas. En arkeolog
övervakade schaktningen, vilket resulterade i att 6 anläggningar kopplade till
hyttverksamheten kring Falu gruvas påträffades. Dessa fick dateringar mellan 1300-tal till 1800-tal. De tolkades som rostar och kolupplag. Tolkningen
är dock osäker när dokumentationen var så översiktlig.
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Bilaga 1

Anläggning A1 efter att man hade schaktat ytterligare en bit åt väst, bilden tagen från söder. Fotograf
Jimmy Axelsson Karlqvist

Profilbild över anläggning A3, Bilden tagen från nordöst när man utökade schaktet åt sydöst från söder.
Fotograf Jimmy Axelsson Karlqvist
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Anläggning A2, ett försök gjordes att ta panoramabilder men eftersom bilderna inte fick samma vinkel,
har istället flera bilder klippts ihop för att belysa anläggningen. I mitten syns också nedgrävningen till
anläggning A4. Bilden tagen från söder. Fotograf Jimmy Axelsson Karlqvist

Anläggning A4 som skär anläggning A2, Bilden tagen från sydöst. Fotograf Jimmy Axelsson Karlqvist

Anläggning A5, ett försök gjordes att ta panoramabilder men eftersom bilderna inte fick samma vinkel,
har istället två bilder klippts ihop för att belysa anläggningen. Bilden tagen från sydöst. Fotograf Jimmy
Axelsson Karlqvist
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Fig6. Anläggning A6. Bilden tagen från nordväst. Fotograf Jimmy Axelsson Karlqvist
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