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Inledning
I samband med uppförandet av ett flerbostadshus inom fastigheten Västra
Falun 11 och 13 samt en mindre del av Falun 7:7 (Engelbrektsgatan och
Stigaregatan) och 7:32 (bilaga 1 & 2) utförde Dalarnas museum en
arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning i enlighet
med Länsstyrelsen beslut dnr 431–1743–2016. Schaktningsarbetet berörde
delar av fornlämningen Falu stadslager 68:1, med medeltida anor
(FMIS). Uppdragsgivare var HMB Construction AB och
schaktningsövervakningen utfördes under tre dagar i februari till mars
2016.

Syfte
Undersökningsområdet ligger i ett centralt läge och på en betydelsefull
plats inom riksintresset Falu stad (K 80 15) och Världsarvet Falun.
Fornlämningen har dessutom ett högt arkeologiskt kunskapsvärde, syftet
var därmed att dokumentera kulturlager, fynd och äldre
bebyggelselämningar.

Metod
Schaktningen övervakades av en arkeolog, som sedan granskade de
schaktväggar som berördes av länsstyrelsen beslut. I sydvästra delen av
undersökningsområdet fanns bevarade kulturlager och äldre
konstruktioner vilket ledde till att schaktningen skedde skiktvis ner till
dessa. Sedan handrensades och dokumenterades kontexterna i den mån det
var möjligt på grund av väderleken. Kontexterna mättes, beskrevs och
fotograferades, även en profilritning upprättades.

Undersökning och resultat
I samband att elcentralen i södra delen av undersökningsområdet flyttades,
framkom en mindre yta med kulturlager och bebyggelselämningar mellan
elcentralen och undersökningen från år 2015 (dnr 9/15). Delvis under
elcentralen fanns också rester efter den betongkällare som framkom vid
undersökningen år 2015 (dnr 9/15) (figur 1). Källaren var ca 5 meter långt
och mellan 0,4‐0,5 meter bred, och låg i nordvästlig‐sydostlig riktning
(längs med Engelbrektgatan).
Närmast källaren fanns en nedgrävning med höganäsrör,
nedgrävningen var cirka 0,4 meter bred och var nedgrävd till den naturliga
botten, och som begränsade det aktuella undersökningsområdet åt väst.
Områdena längst åt norr och öst var sedan tidigare bortgrävda, och övre
området åt söder, släntades först efter att undersökningen var klar.
De övre lagren bestod av fyllnadsmassor som var mellan 0,1‐1 meter tjocka
dessa blev tjockare åt sydöst. Underliggande lager var tjockare och bättre

bevarade åt öst då man vid anläggandet av elcentralen schaktat ner och
släntat sydvästra delen av schaktet. I sydvästra delen av schaktet låg ett

Figur 1. Foto taget från sydost som är en översiktsbild över schaktet, till vänster i är
betongkällaren och till höger finns den nordöstra schaktväggen som dokumenterades med
en profilritning då den inte kunde undersökas i plan pga. av tjäle. Fotograf Jimmy A
Karlqvist

grått bärlager med stenar som var cirka 0,1 meter stora som tillkommit vid
anläggandet av elcentralen.
Under fyllnadsmassorna kom ett svart slagglager som var mellan 0,1‐0,2
meter tjockt, som schaktades bort med maskin. Under slagglagret framkom
ett tjockare ljusbrunt utfyllnadslager med träflis som var mellan 0,1‐0,15
meter tjockt och som innehöll en del fynd se bilaga 4.
Därefter framkom längst i norr en eventuell träsyll eller grövre planka som
var ca 0,2 meter lång, 0,3 meter bred och cirka 0,1 meter tjock, och som låg i
nordostlig‐sydvästlig riktning. Norr om syllen fanns ett fragmenterat
trägolv där plankorna låg i samma riktning som syllen, golvet var ca 0,02‐
0,05 meter tjockt.
Sydost om syllen fanns ett trägolv där plankorna låg i nord‐sydlig
riktning. Under golvet fanns ett konstruktionslager som bestod av gulbeige
sand och grus och som var cirka 0,1 meter tjockt. Delvis på och i mellan
samt under plankorna fanns ett svartgrått brukningslager som var cirka
0,02‐0,05 meter tjockt. I lagret framkom inga fynd utan endast enstaka
mindre plankor i olika riktningar som skulle kunna tyda på att man har
förstärkt och reparerat i omgångar (figur 2 & 3).

Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan med de olika kontexterna. Skala 1:50

Figur 3. Foto taget från sydväst som visar den yngsta fasen, med det fragmenterade
trägolvet och syllen längst till vänster i bild. Man ser även det underliggande beigea
konstruktionslagret som ligger över den äldre träsyllen. Fotograf Jimmy A Karlqvist

När den yngre bebyggelsefasen hade rensats undan, framkom ett äldre
fragmenterat trägolv, dock kunde man inte se plankornas riktning. Det
yngre konstruktionslagret låg över en äldre träsyll, vilket var en klyvd
dåligt bevarad stock.
Syllen tolkas höra till den mellersta bebyggelsefasen och var ca 0,1 meter
hög och 0,3 meter bred och 1,1 meter lång. Upp mot syllen låg även det
äldre trägolvet som var mellan 0,02‐0,03 meter tjockt.
I norra delen påträffades ett gårdslager, som bestod av träflis, kvistar,
förmultnade ben, svavelgula fläckar, tegelkross och slagg mellan 0,05‐0,15
meter stora. Lagret var ca 0,1‐0,2 meter tjockt och sannolikt har diverse
material förts på i omgångar. Även mindre träbitar förekom som såg ut att
ligga i öst‐västlig riktning.

Figur 4. Utdrag ur fastighetskartan med de olika kontexterna. Skala 1:50

Figur 5. Foto taget från sydöst som visar regeln, syllen, stenarna samt en liggande stör,
längst bort i bilden mot schaktkanten ser man gårdslagret. Fotograf Jimmy A Karlqvist

Norr om den äldre syllen framkom tre flata stenar 0,2x0,15, 0,2x0,1,
0,17,0,12 meter stora. Dessa kan eventuellt ha fungerat som ingångstenar
till en byggnad, alternativt att de har använts som regelstenar, eller för att
stödja upp golvet.
Intill syllen låg bitar av slagg ca 0,15x0,2 meter stora samt tegelbrockor,
sannolikt har dessa lagts dit för att ge stöd åt syllen. Under syllen fanns en
nedgrävning som var fylld med sten av samma storlek. Golvet låg på ett
konstruktionslager av träflis som var ca 0,05‐0,01 meter tjockt, eventuellt
har man använt träflisen till att täta eller jämna ut ojämnheter med.
Underst låg ett utjämningslager som bestod av beige lera som blev tjockare
mot söder, och som var mellan 0,05‐0,15 meter tjockt (figur 4 & 5).

Figur 6. Utdrag ur fastighetskartan med de olika kontexterna. Skala 1:50
Den äldsta bebyggelsefasen (figur 6) bestod av ett kompakt tunt 0,01‐0,02
meter tjockt grågrönt lager med enstaka tegelkross, kol och lerfläckar som
skulle kunna vara en trampad yta, mot norr blev lagret mer diffust och
övergick till träflis. Kontakytan mot underliggande brandlager var distinkt.
Inga fynd förekom i det som tolkats som en trampad yta eller brandlagret.
Under brandlagret fanns ett träflislager som var mellan 0,05‐0,1 meter
tjockt som tolkats vara den äldsta markytan. I botten av schaktet fanns ett
svart lerlager med inslag av organiskt material. Även en profilritning
gjordes över nordöstra schaktväggen se bilaga 1.
Vid kontroll av resterande delen av undersökningsområdet fanns i
sydöstra hörnet av undersökningsområdet, även där bebyggelselämningar.
Dessa dokumenterades endast med digitalfoto på grund av rådande
väderlek.

Figur 7. Foto taget från nordväst och som visar bebyggelselämningar i sydöstra
schakthörnet av undersökningsområdet. Fotograf Jimmy A Karlqvist

Den sydvästra schaktväggen inom undersökningsområdet, där
betongkällaren var synlig berördes inte av länsstyrelsen beslut. Därmed
fanns en sträcka som var uppskattningsvis 20‐30 meter fram till korsningen
mellan Stigaregatan och Engelbrektsgatan att övervaka. Ett brunsvart
kulturlager med inslag av slagg påträffades. Lagret var mellan 0,1‐0,2 meter
tjockt, ovan låg en markduk på vilken ledningar och fyllnadsmassor låg.
Mellan 4‐5 meter från korsningen i sydostlig riktning syntes
bebyggelselämningar i schaktväggen. Bebyggelselämningarna bestod av ett
trägolv som låg i nordvästlig‐sydöstlig riktning och en syllstock som låg i
nordostlig‐sydvästlig riktning.

Figur 8. Foto från nordvästra delen av undersökningsområdet, fotot taget från nordost.
Inom den röda rektangeln finns rester efter ett trägolv strax ovan stenen. Även en träsyll
finns till höger om stenen. Fotograf Jimmy A Karlqvist

Den nordliga delen av undersökningsområdet (mot Stigaregatan)
dokumenterades endast med foto då denna yta inte hade blivit sanerad.

Figur 9. Foto taget från sydost och som visar den norra schaktväggen i
undersökningsområdet som inte hade blivit sanerat. Fotograf Jimmy A Karlqvist

Sammanfattning
I samband med anläggandet av ett flerbostadshus i kvarteret Västra Falun,
Falu stad och kommun, genomförde Dalarnas museum en arkeologisk
schaktövervakning. Området ligger centralt i Falu gamla stad, registrerat
som RAÄ 68:1 Falu stad. I nordvästra schaktväggen fotodokumenterades
endast mindre rester av bebyggelselämningar som stack ut från
schaktväggen. I schaktväggen längst åt söder fanns även där
bebyggelselämningar men pga. av att exploatören skulle slänta schaktades
lämningarna skiktvis fram och dokumenterades innan släntningen.
Stratigrafiskt kunde tre olika bebyggelsefaser urskiljas i södra delen.
Troligtvis härrör alla faserna från 1600‐ början på 1700‐talet. I sydöstra
schakthörnet fanns även där bebyggelselämningar som stack ut ur
schaktväggen och som fotodokumenterades. Dalarnas museum förordar
inga ytterligare arkeologiska insatser i samband med det
aktuella arbetsföretaget, däremot finns äldre lämningar och lager utanför
det aktuella undersökningsområdets begränsningar. Därför bör även
eventuella framtida markarbeten i området övervakas av arkeologisk
expertis.
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Bilaga 1. Profilritning över nordöstra schaktväggen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Naturlig lera
Kolsvart lager, eventuellt vattenavsatt ‐ 0,07‐0,13 m
Utfyllnadslager av lera, i söder infärgat av ovanliggande brandlager – 0,05‐0,13 m
Träflislager – 0,03 m
Brandlager med sot och kol – 0,02‐0,05 m
Tramplager, kompakt grågrönt lager med enstaka tegelkross, kol och lerfläckar – 0,03 m
Konstruktionslager bestående av lera– 0,02‐0,8 m
Gårdslager med träflis, kvistar, tegelkross och slagg med svavelgula fläckar,– 0,01‐0,24 m
Träsyll – 0,11 m
Träflislager – 0,01‐0,03 m
Trägolv – 0,02 m
Avsättningslager – 0,1‐0,2 m
Trägolv – 0,06‐0,08 m
Konstruktionslager av gulbeige sand och grus – 0,05‐0,08 m
Trägolv – 0,03‐0,06 m
Utfyllnadslager/Konstruktionslager av gulbeige sand och grus – 0,07‐0,18 m
Trägolv – 0,02 m
Träflislager – 0,08‐0,22 m
Utfyllnadslager (slagg) – 0,28‐0,6 m

¯

Bilaga 2.
Utdrag ur fastighetskartan över Falu stad och
undersökningsområdet markerat med grönt.
Skala 1:5 000
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Bilaga 3.
Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsområdet
markerat med blått och den plandokumenterade ytan i
grönt. Bebyggelselämningarna som stack ut från
schaktväggarna är markerade med rött. Den lila ytan är
undersökningsområdet från år 2015 .
Skala 1:500
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Bilaga 4 Fyndlista
Litt/subnr

Klassifikation 2

Sakord

Material 1 Antal

Fragment

Vikt g

Lager

23301 1 Kärl

Fat

Keramik

1

3

46,3

1

23301 2 Kärl

Fat

Keramik

1

2

33,7

1

23301 3 Kärl

Porslin

Keramik

1

2

0,4

1

23301 4 Kärl

Skål

Keramik

1

1

4

1

23301 5 Kärl

Skål

Keramik

1

1

4

1

23301 6 Kokkärl

Trefotsgryta

Keramik

1

2

16,9

1

23301 7 Kärl

Fat

Keramik

1

1

4,1

1

23301 8 Hushållsavfall

Ben

Ben

1

1

7,1

1

23301 9 Kärl

Kärl

Keramik

1

2

9

1

23301 10 Kärl

Kärl

Keramik

1

1

14,4

2

23301 11 Byggnadsdetaljer

Fönsterglas

Glas

1

1

1,8

2

23301 12 Hushållsavfall

Ben

Ben

1

2

111,4

3

23301 13 Kokkärl

Kärl

Keramik

1

3

11,3

3

23301 14 Kärl

Kärl

Keramik

1

1

3,1

3

23301 15 Kärl

Kärl

Keramik

1

1

14,4

3

23301 16 Byggnadsdetaljer

Fönsterglas

Glas

1

1

5,2

3

23301 17 Kärl

Kärl

Keramik

1

1

2

3

23301 18 Folklig medicin

Krus

Keramik

1

1

10,8

3

23301 19 Kärl

Skål

Keramik

1

1

32,8

4

23301 20 Textil

Textil

Textil

1

1

1

1

23301 21 Piprökning

Kritpipa

Piplera

1

1

2,3

1

