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Inledning
I samband med nedläggandet av VA och elledning inom fastigheten Falun
9:2 (bilaga 1) utförde Dalarnas Museum en arkeologisk undersökning i
form av en schaktningsövervakning i enlighet med Länsstyrelsen beslut
dnr 431–14348–2016. Schaktningsarbetet berörde delar av fornlämningen
Falun 109:1, benämnt som gruv‐ och hyttområde med medeltida anor
(FMIS). Schaktningsövervakningen utfördes under en dag i februari och en
dag i april 2016. Uppdragsgivare var Stiftelsen Falu Gruva.

Syfte
Syftet med schaktningsövervakningen var att undersöka och dokumentera
samt om möjligt datera de verksamheter som försiggått på platsen före år
1850. Anläggningar som förväntades komma fram vid schaktningen var
lämningar efter äldre rostanläggningar.

Metod
Schakten togs upp med maskin som använde planerings‐ och smalskopa,
även maskinens tjälrivare användes. Schaktet för VA ledningen grävdes
skiktvis ner och övervakades av en arkeolog, schaktet för elledningen
dokumenterades efter avslutad schaktning. Delar av schaktens botten och
väggar handrensades och granskades av en arkeolog efter avslutad
schaktning. Därefter beskrevs och fotograferades schakten och lagerföljden.
Schakten mättes in digitalt med en RTK och en sektionsritning gjordes över
lagerföljden i VA schaktet (bilaga 2).

Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan med de bägge schakten. Skala 1:800

Undersökning och resultat
VA schaktet grävdes i sydvästlig‐nordostlig riktning till en längd av cirka
20 meter. Övre delen av schaktet var 1,4 meter bred, mot botten smalnade
schaktet av och var ca 1 meter bred. Schaktet grävdes ned till ett djup av ca
1,8 meter i sydvästligaste delen, och i nordostligaste delen ned till 1,4
meters djup (figur 2).

Figur 2. Översiktsfoto över VA schaktet. Fotograferat från nordost, fotograf Jimmy A
Karlqvist.

Lagerföljden i schaktet bestod av ett grått grusigt bärlager i toppen som var
mellan 0,05‐0,1 meter tjockt. Därefter kom ett 0,1‐0,15 meter tjockt brunt
marklager som innehöll sand, grus, träflis, flisad slagg, enstaka kolbitar
samt rottrådar. Under marklagret fanns möjligtvis två olika lager med
slagg. Direkt under marklagret fanns ett lager med krossad slagg, som
övergick till större bitar skivad slagg.
Ytterligare ett mark‐ eller träflislager med liknande innehåll, kunde
konstateras under de övre slagglagren.
Slagglagren längst ner bestod av krossad slagg som var ca 0,03x0,05
meter stora och låg direkt under det äldre mark‐ eller träflislagret. De större
skivade slaggbitarna var 0,1x0,2 meter stora och låg under den krossade
slaggen. Tjockleken på slaggen varierade mellan 0,02‐0,04 meter i diameter.

Slagglagret i botten (figur 3) av schaktet, innehöll en större koncentration
kol, bränd lera samt rostved än de yngre slagglagren som låg stratigrafiskt
högre upp. Lagret dominerades av skivad och krossad slagg och enstaka
trögflutna slaggklumpar. Det fanns också inslag av träflis samt svavelgula
och gröna koncentrationer från (bly/arsenik?) Det fanns även vissa
koncentrationer av rostfärgad slagg (pga. fukt?) i sydvästra delen av
schaktet.

Figur 3. Översiktsfoto över lagerföljden i VA schaktet fotograferat från sydväst, fotograf
Jimmy A Karlqvist.

Schaktet för elledningen drogs först i nordvästlig riktning för att sedan
svänga av mot norr. Schaktet var ca 48 meter långt och 0,5 meter brett samt
0,6 meter djupt (figur 4).

Figur 4. Översiktsfoto över schaktet för elledningen fotograferat från sydost, Fotograf
Jimmy A Karlqvist.

Lagerföljden i schaktet bestod av:
1. Bärlager som bestod av grått grus ca 0,1 meter tjockt
2. Tunn recent markhorisont ca 0,03‐0,05 meter tjockt
3. Brunt siltlager med rottrådar och rötter ca 0,1 meter tjockt
4. Svavelgult lager som övergår till grått mot botten av lagret,
innehållandes slagg, sand och enstaka stenar ca 0,15–0,2 meter
tjockt.
5. Brunt slagglager ca 0,2 meter tjockt.
I norra delen av schaktet övergick det bruna slagglagret till ett homogent
träflislager som blev tjockare mot norr (figur 5). Lagret var mellan 0,1‐0,3
meter tjockt och innehöll bark, träflis, plankor, och störar eller stockar.
Även enstaka stenar ca 0,05‐0,1 meter stora, svavelgula koncentrationer
samt bränd lera förekom.

Figur 5. Översiktsfoto som visar lagerföljden i norra delen av schaktet för elledningen. Det
mörkbruna lagret är träflislagret som framkom i norra delen av schaktet, fotograferat från
öst. Fotograf Jimmy A Karlqvist

Slutsatser och utvärdering
Inga äldre kulturlager eller konstruktioner framkom vid
schaktningsövervakningen. De träflislager som framkom tolkas som
sentida avsatta lager efter den såggård och damm som funnits på platsen.
De olika slagglagren som framkom tolkas vara utfyllnadslager som förts på
succesivt. I schaktet för elledningen framkom inte heller några äldre
kulturlager eller konstruktioner.
Det bör dock framhållas att eftersom inget av schakten grävdes ned till
naturligt förekommande lager kan det inte uteslutas att äldre lämningar
finns bevarade längre ned eller utanför schaktbegränsningarna.

Sammanfattning
I samband med schaktning för VA‐ och elledning inom
fornlämningsområdet Falun 109:1 i Falu kommun genomförde arkeologer
från Dalarnas museum en arkeologisk undersökning i form av
schaktningsövervakning. Undersökningen utfördes i enlighet med Läns‐
styrelsens beslut dnr 431–14348–2016.
Inga äldre anläggningar eller kulturlager framkom, utan endast sentida
avsatta träflislager och utfyllnadslager bestående av slagg.
Eftersom äldre lämningar fortfarande kan finnas under eller utanför de
aktuella schakten bör även eventuella framtida markarbeten i området
övervakas av arkeologisk expertis. Dalarnas museum förordar inga
ytterligare arkeologiska insatser för det aktuella arbetsföretaget.
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Dokumentationsmaterialet bestående av 4 foton och 1 profilritning förvaras
på Dalarnas museum. Inga fynd påträffades.
Bilagor
1. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsområdet inringat
i blått, skala 1:10 000
2. Profilritning från VA schaktet, skala 1:20
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Bilaga 2

Bilaga 2. Lagerföljden i VA schaktet dokumenterades med en profilritning av östra schaktväggen i södra delen av VA schaktet. Skala 1:20

1. Grått grusigt bärlager i toppen, med en brun horisont i mitten av lagret.
2. Brunt kompakt marklager, bestående av grusig sand med rottrådar, lagret är
delvis infiltrerat med underliggande lager.
3. Krossad slagg med kol, grus och enstaka koncentrationer med bränd lera.
4. Slagglager med större bitar skivad slagg
5. Äldre mark‐ eller träflislager som innehöll sandigt grus, slaggflisor, och kol.
6. Krossad slagg ca 0,03x0,05 meter stora
7. Brunt lager som innehöll sandigt grus, kol, träflis och bränd lera.
8. Tjockt slagglager med stora bitar skivad slagg, enstaka trögflytande slaggbitar.
Mot botten fanns också roströda slaggbitar (pga. fukt?) samt enstaka svavelgula
och gröna koncentrationer (bly/arsenik?). Även enstaka tjocka kolbitar, rostved
samt enskilda stenar som ej var eld‐ eller värmepåverkade.

