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Inledning
I samband med nedläggandet av en VA‐ledning inom fastigheten Lilla
Björn 3 (bilaga 1) utförde Dalarnas museum en arkeologisk undersökning i
form av en schaktningsövervakning i enlighet med Länsstyrelsen beslut
dnr 431–1020–2016. Av grävtekniska skäl kunde inte schaktet förläggas
nordväst om bostadshuset som förfrågningsunderlaget,
undersökningsplanen och beslutet angav, avseende schaktet placering.
Schaktet förlades istället nordost om bostadshuset. Schaktningsarbetet
berörde delar av hyttområde 65:1 och stadslager 68:1, med medeltida anor
(FMIS). Uppdragsgivare var Jorunn Kvist och schaktningsövervakningen
utfördes under fyra dagar i juni 2016.

Syfte
Syftet med undersökningen var att undersöka och dokumentera de
verksamheter som försiggått på platsen före år 1850. Anläggningar och
kulturlager skulle dokumenteras och om möjligt dateras. Om den
ursprungliga topografin påträffades skulle även den fastställas. Påförda
slagglager/fyllnadslager hade ett mindre arkeologiskt värde och skulle
endast dokumenteras översiktligt.

Metod
Schaktet togs upp med maskin som använde planerings‐ och smalskopa,
och grävdes skiktvis ned. Schaktningen övervakades inte kontinuerligt av
en arkeolog, utan vissa delar dokumenterades först efter avslutad
schaktning. Schakt 1 dokumenterades endast översiktligt. De södra,
centrala och norra delarna i schakt 2 handrensades varvid schaktbotten och
schaktväggar granskades och dokumenterades av en arkeolog.

Översiktsbild över lagren på västra schaktväggen i schakt 1. Fotot taget från norr.
Fotograf Jimmy A Karlqvist

Resultat och undersökning
Först hade exploatören schaktat ur ett ca 6x12 meter stort område (schakt
1), där exploatören har planerat att uppföra den nya byggnaden. Området
hade schaktats ned till en nivå av ca 0,4 meter och lagerföljden bestod av:

Översiktsbild över schakt 1. Foto taget från sydväst. Fotograf Jimmy A Karlqvist.

1. 0,05 meter tjock grästorv och
matjord.
2. 0,05‐0,08 meter tjock beige
kompakt lera.
3. 0,27–0,3 meter tjock
slagglager med inslag av
matjord.
Den aktuella byggnaden skulle
förses med en VA‐ledning, som
utgick från nordöstligaste hörnet
av schakt 1. Schaktet grävdes
sluttandes mot nordväst.
Totallängden var ca 25 meter,
och 0,6‐0,8 meter djup i början
för att längst i nordväst grävas
ned till en nivå av 1‐1,2 meter
under nuvarande marknivå.
Schaktet var ca 1 meter brett i
toppen och smalnade av mot

Översiktsbild över schakt 2 som utgick från
nordöstra hörnet av schakt 1. Foto taget från
sydost. Fotograf Jimmy A Karlqvist

botten.
Den ostnordostliga schaktväggen innehöll flera horisonter ned till ett
rostbrunt slagglager. Lagerföljden dokumenterades med foto och en enkel
lagerbeskrivning gjordes i den delen för att fånga upp dessa horisonter.

Foto över lagerföljden i den ostnordostliga schaktväggen i början av schakt 2. I schaktväggen
fanns flera horisonter ned till ett rostbrunt slagglager. Foto taget från västsydväst. Fotograf
Jimmy A Karlqvist
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Grusgång ca 0,05 meter tjockt
Svartbrunt matjordslager mellan 0,02‐0,03 meter tjockt
Grått grusigt lager 0,01‐0,03 meter tjockt
Brunt finkornig sand med inslag av grus 0,02‐ 0,04 meter tjockt
Mörkgrått grusigt lager med inslag av tegelkross och kol ca 0,05 meter
tjockt
Svartbrunt matjordslager med rottrådar 0,05‐0,08 meter tjockt
Ljusbrun sand 0,01 meter tjockt
Gråbrun sandig silt ca 0,05 meter tjockt
Rostbrunt luckert slagglager med inslag av matjord 0,5 meter tjockt

I mitten av schaktet/ hörnet av farstun var schaktdjupet ca 0,9 meter under
nuvarande marknivå. Slagglagren som syntes i schaktväggen kan ha
tillkommit vid möjligtvis två separata tillfällen då dessa såg ut att skiljas åt
av ett äldre marklager. Det dokumenterades med foto samt en
lagerbeskrivning.

1. Recent marklager
0,1 meter tjockt.
2. Slagglager med
mestadels krossad
slagg.
3. Brunt lager med
grovkornig
sandig silt, träflis,
granris,
tegelkross, träkol,
kvistar, krossad
slagg, fynd i form
Detaljfoto på lager 3 som var det dominerande fyndförande
av keramik,
kulturlagret. Foto från sydväst. Fotograf Jimmy A Karlqvist
näversula, textil,
ben Ev. äldre
marklager ca 0,02‐0,05 meter tjockt.
4. Grå‐ lilasvart slagglager med krossade slaggbitar samt större mängder
trögflutna bitar av slagg än lager 2, slaggen är delvis mycket porös och
gick att bryta sönder med handkraft mellan 0,3‐0,4 meter tjockt.
I norra delen av schaktet skulle VA‐ledningen kopplas på en befintlig
ledning. I norra delen av schaktet fortsatte slagglagren att vara uppdelade
på två nivåer. Dessa åtskildes av ett möjligt marklager, samma lager som
fanns i mitten av schaktet. Där dokumenterades den sydvästra
schaktväggen som bestod av:
1. Beigt bärlager ca 0,2 meter
tjockt.
2. Gråsvart luckert slagglager
med matjord 0,2 meter tjockt.
3. Brunt lager med grovkornig
sandig silt, träflis, tegelkross,
träkol, kvistar, krossad slagg
ca 0,1 meter tjockt, ev. äldre
marklager.
4. Gråsvart slagglager 0,7 meter
tjockt.

Översiktsfoto över norra delen av schakt 2. Foto
taget från nordost. Fotograf Jimmy A Karlqvist

Fynd
Från schaktningsövervakningen insamlades ett relativt litet fyndmaterial
av äldre karaktär, endast 8 fyndposter registrerades. Främst skärvor från
yngre rödgods påträffades. De kunde bestämmas
till fat och trebensgryta. Yngre rödgods hör till de
vanligaste fynden vid stadsarkeologiska
undersökningar och karakteriseras av invändigt
täckande glasyr. Dessa har använts som vanliga
hushållskärl och förutom fat och trefotsgrytor
Exempel på
brukar även krus, krukor, skålar m.m. förekomma.
trebensgryta med
öra (handtag) från
Krukmakeri i Sverige har till en början en
NORM.
begränsad geografisk spridning. Från 1470‐talet
omtalas krukmakeri Stockholm, och under 1500‐
talets andra hälft figurerar flera krukmakare utanför Stockholm
(Elfwendahl 1999:42). Under andra hälften av 1600‐talet växte det svenska
lerhantverket, även i mindre städer. I Falun fanns det år 1655 en
krukmakare/kakelugnsmakare, år 1692 två och år 1757 fyra stycken
(Östberg 1973:11, 25). Även en mindre skärva fajans hittades, sådan
keramik importerades främst från Nederländerna. Under 1600‐talet
övergår fajansens dekor från sydeuropeiska influenser till alltmer asiatiska
influenser. Dekoren av fat, skålar, vaser, krus och albarelli övergår från mer
färgglad till att vara blåvit och helt vit (Elfwendahl 1999:54).
Ett ovanligt fynd hittades, ett horn där den spetsiga delen hade pluggats
igen med en träkork. Eventuellt kan hornet ha brukats som kruthorn,
salthorn, dryckeshorn m.m. Hornet skickades till Jens Heimdahl vid
SHMM Arkeologerna för analys. Dock gick det inte att fastställa vilken
funktion hornet haft på grund av att bevarandegraden var för dålig.
Nästan alla fynden kom uteslutande i lager 3 som var det dominerande
fyndförande lagret. Samtliga fynd redovisas i fyndlistan bilaga 2.

Slutsatser och utvärdering
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
kulturlager och konstruktioner inom området kopplade till Falu stadslager
och till den äldre hyttverksamheten. Fynden som framkom indikerar att
kulturlagren härrör från 1600‐talet till senare delen av 1700‐talet.

Sammanfattning
I samband med anläggandet av en ny byggnad och VA ledning inom
fastigheten Lilla Björn 3 i Falu stad, Falu kommun, utförde Dalarnas
Museum en arkeologisk undersökning i form av en
schaktningsövervakning i enlighet med Länsstyrelsen beslut dnr 431–1020–
2016. Schaktningsarbetet berörde fornlämning Falun 65:1 och 68:1 som
består av en hyttlämning samt stadslager. Schaktningsövervakningen
genomfördes under 4 dagar i juni år 2016. Undersökningen konstaterade
bevarade kulturlager, i form av ett äldre och yngre slagglager samt ett
eventuellt äldre marklager. Av fynden att döma rör sig dateringen från
1600‐talet till senare delen av 1700‐talet.

Referenser
FMIS, Riksantikvarieämbetets fornsök, www.fmis.raa.se
Östberg, Axel (1973). Hantverkare i Falun: från skråtid till nutid. Falun. Falu
hantverks‐ och industriförening.
Elfwendahl, Magnus (1999). Från skärva till kärl. Serie: Lund studies in
medieval archaeology. Stockholm. Almqvist & Wiksell International.
NORM, nomina rerum mediaevalium. Nomenklatur för nordisk medeltid.
Nomenklaturprojekt för föremålsregistrering i Norden, SHM.

Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer:
Socken:
Fornlämning, RAÄ‐nr:
Fastighet:
Koordinater, mitten:
Inmätning:
Utförandetid:
Undersökt yta:
Schaktlängd:
DM projektnummer:
DM diarienummer:
DM foto accessionsnr:
DM fynd accessionsnr:
Arkeologisk personal:
Projektansvarig:

431‐1020‐2016
Falu stad
68:1
Lilla Björn 3
N 6720224: E: 533864 (SWEREF99 TM)
Manuellt
14‐17 juni 2016
80 kvadratmeter
ca 25 meter
1615
65/16
2016/23
23128
Jimmy Axelsson Karlqvist
Jimmy Axelsson Karlqvist

Dokumentationsmaterialet förvaras på Dalarnas museum. 8 fynd
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Bilaga 1

Utdrag ur fastighetskartan som visar det aktuella undersökningsområdet. Skala 1:10 000

Utdrag ur fastighetskartan som visar de aktuella schakten. Skala 1:500

Detaljfoto över de fynd som framkom i lager 3. Bland annat yngre rödgods, fajans ben,
näversulor och textilier med olika stickningstekniker. Fotograf Jimmy A Karlqvist

Horn där dess spetsiga del hade pluggats igen med en träkork.
Eventuellt kan hornet ha brukats som salthorn, kruthorn,
dryckeshorn m.m.
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Horn där dess
spetsiga del
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kan inte
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