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Inledning
Med anledning av att Falu Energi & Vatten AB grävde för anslutning av
fjärrvärme och optokabel till fastigheten Kallrosten 3 i stadsdelen Gamla
Herrgården i Falun, har Dalarnas museum utfört en arkeologisk
undersökning i form av en schaktningsövervakning (bilaga 1).
Undersökningen utfördes enligt Länsstyrelsen Dalarnas beslut dnr 4319333-2015. Fastigheten ligger inom fornlämning 68:1 som består av Falu
stads äldre stadslager och i ett betydande läge nära Hanrövägen, som har
medeltida ursprung. Schaktet var 24 meter långt 0,8-1 meter brett och 0,60,8 meter djupt. Omkring 7 meter av schaktet förlades ut i Hyttgatan,
resterande del i tomtmark. I schaktets nordöstra ände ute i Hyttgatan var
det något bredare, 1,5 meter (bilaga 2).

Syfte
Syftet med undersökningen var att dokumentera lämningar efter
verksamheter som försiggått på platsen innan 1850. Anläggningar som
förväntades på platsen var äldre gatulager och bebyggelse.

Metod
Schaktningsövervakningen utfördes efter att grävningsarbetet utförts.
Lagerföljder beskrevs i text och schaktet fotograferades samt
dokumenterades i plan. Inmätningen av schaktet gjordes manuellt efter
kartmaterial och befintlig bebyggelse.

Resultat
Schaktet var ca 24 meter långt och genomgående 0,8-1 meter brett utom
längst i nordöst i Hyttgatan där schaktet grävdes 1,5 meter brett. Lagrens
tjocklek och lagerföljden skiljde sig åt i schakten och dokumenterades
därför i 10 sektioner (bilaga 2).
Sektion 1
Överst fanns ett 0,15 meter tjockt bärlager av grus och där under en
utfyllnad av sand som grävdes ur ned till 0,8 meters djup.
Sektion 2
Överst fanns ett 0,15 meter tjockt bärlager av grus och där under en 0,05
meter tjock utfyllnad av sand. Därefter kom ett 0,55 meter tjockt kulturlager
med jord och humöst organiskt material med inslag av slagg.
Sektion 3
Överst fanns ett 0,2-0,25 meter tjockt bärlager av grus och där under en
0,05-0,1 meter tjock utfyllnad av sand. Därefter kom ett 0,55 meter tjockt
kulturlager med jord och humöst organiskt material med inslag av kol, trä,
tegel och slagg samt horisonter av tunna lerlinser. Lagret är samma som
kulturlagret i sektion 2.
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Sektion 4
Överst fanns ett 0,2 meter tjockt bärlager av grus och där under en 0,1
meter tjock utfyllnad av sand. Därefter kom ett 0,4 meter tjockt kulturlager
med jord och humöst organiskt material med inslag av kol, trä, tegel och
slagg. I lagret gjordes fynd av stengods, rödgods, flintgods, porslin, glas
och koppartråd. Fynden indikerar en datering från 1800-1900-tal, lagret
verkar vara omrört eftersom fynden inte är avsatta kronologiskt i lagret.
Antagligen är detta utfyllnadsmaterial, påfört under 1900-talet. Lagret är
samma som kulturlagret i sektion 2 och 3. Underst kom ljusgrå naturlig lera
av vilken 0,05 meter bortgrävdes.
Sektion 5
Överst fanns ett 0,25 meter tjockt bärlager av grus och där under en 0,1
meter tjock utfyllnad av sand. Därefter kom ett 0,4 meter tjockt kulturlager
med jord och humöst organiskt material med inslag av kol, tegel och slagg.
I lagret gjordes fynd av, rödgods, flintgods, glas från bägare och butelj samt
en del av en glödlampa. Lagret är samma som kulturlagret från sektion 2,3
och 4. Underst kom ljusgrå naturlig lera av vilken 0,05 meter bortgrävdes.
Sektion 6
Överst fanns ett 0,4 meter tjockt bärlager av grus och där under 0,1 meter
tjock isoleringsplatta av frigolit, sedan kom en 0,35 meter tjock utfyllnad av
sand, bitvis fanns rester av samma kulturlager som i tidigare sektioner.
Sektion 7
Detta var en recent störning i form av ett ledningsschakt fyllt med sand.
Sektion 8
Överst låg ett 0,1 meter tjockt asfaltslager och under det ett 0,1 meter tjockt
sandlager. Därefter kom ett 0,4 meter tjockt röd/gult slagglager blandat
med jord och sand och under detta 0,3 meter mörkbrun slagg. Underst låg
ett 0,1 meter tjockt sandigt lerlager med slagginslag (fortsätter nedåt).
Sektion 9
Överst låg ett 0,1 meter tjockt asfaltslager och under det ett 0,2 meter tjockt
bärlager av grus och sand. Underst fanns ett lager av grus, sten och sand.
Sektion 10
Tidigare fjärrvärmeschakt

Slutsatser och utvärdering
Under de recenta bär- och utfyllnadslagren, framkom i schaktet ett fyndbärande, mörkt humöst lager. Fyndens orientering i lagret tyder på att det
är omrört och det har antagligen utgjort en utfyllnad eller utjämning av en
gårdsyta under 1900-talet. Lagret hade också delvis bortschaktats vid
senare markarbeten, då även de övre utfyllningarna tillkom.
Inga andra kulturlager eller konstruktioner framkom vid schaktningen,
men kan eventuellt finnas längre ned, då schaktet endast vid ett ställe
grävdes ned till naturlig mark. Att den naturliga marken framkom på ett så

4

pass litet djup som 0,7-0,75 meter i sektionerna 4 och 5 är relativt
anmärkningsvärt. Detta antyder att den naturliga marken haft betydliga
nivåskillnader i denna del av Falun. Sammantaget framkom inga
lämningar från innan 1850, men det kan inte uteslutas att äldre lämningar
finns under och utanför schaktets begränsning. Framtida arbetsföretag på
platsen bör därför övervakas av arkeologisk expertis.

Sammanfattning
I samband med grävning för fjärrvärme och optokabel till fastigheten
Kallrosten 3 inom fornlämning 68:1 har Dalarnas museum utfört en
arkeologisk schaktningsövervakning. Ett 24 meter långt och 1-1,5 meter
brett schakt förlades till fastigheten och ut i intilliggande Hyttgatan.
Inga kulturlager eller konstruktioner äldre än 1850 hittades, men det kan
dock inte uteslutas att äldre lämningar finns utanför schaktets begränsning
och under schaktets botten, då den naturliga marken endast delvis grävdes
fram. Att den naturliga marken framkom på ett så pass litet djup antyder
att den naturliga marken haft betydliga nivåskillnader i denna del av
Falun. Dalarnas museum anser inte att några ytterligare arkeologiska
insatser krävs för det aktuella arbetsföretaget, men att arkeologisk expertis
bör övervaka även framtida markarbeten på platsen.
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Utdrag ur fastighetskartan över Falu stad. Undersökningsområdet är markerat med bli
cirkel. Skala 1:10 000.
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Utdrag ur fastighetskartan med det undersökta schaktet. Sektionen i schaktväggen delades
upp i tio delar numrerade 1-10. Dessa beskrivs i textdelen av rapporten. Skala 1:200.
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Bilaga 3. Den del av schaktet som låg inne på fastigheten Kallrosten 3. Foto från
nordöst, Joakim Wehlin.

Bilaga 4. Den del av schaktet som låg ute i Hyttgatan. Foto från sydöst, Joakim Wehlin.
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Bilaga 5. Schaktet inne på fastigheten Kallrosten 3. I den övre delen av schaktet syns
den nyligen genomförda nedgrävningen tydligt, ett bärlager med underliggande
isoleringsmatta av frigolit. Foto från nordväst, Joakim Wehlin.

Bilaga 6. Den västligaste delen av schaktet inne på fastigheten Kallrosten 3.
Tumstocken står i övergången mellan sektion 3 och 4. Hitom tumstocken är sektion 4.
Foto från nordöst, Joakim Wehlin.
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