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Inledning
I samband med att Falu Energi & Vatten drog fjärrvärme till Västra skolan i
Falun har arkeologer från Dalarnas museum genomfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning (figur 1). Detta i enlighet med
länsstyrelsens beslut, dnr 431-7296-2016. Undersökningen genomfördes under
6 dagar i juni-juli månad 2016. Schaktningen skedde inom hyttområde Falun
39:1 och stadslager Falun 68:1, som har en vid avgränsning och innefattar även
det tidigare hyttområdet vid Västra skolan. Området ligger inom Världsarvet
Falun och riksintresset Falu stad. När schaktningen startade hade Falu Energi
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Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan över Falu stad, undersökningsområdet är beläget inom den blå cirkeln.
Skala 1:5 000.
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Schaktningsövervakning år 2015

Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan över undersökningsområdet och de tidigare undersökningarna som
gjorts i närområdet. Skala 1:2 000.

& Vatten inte varit i kontakt med länsstyrelsen. Således var ingen arkeolog
med vid själva schaktningen.

Antikvarisk bakgrund
Flertalet undersökningar har gjorts i området och de har påvisat lämningar
från den medeltida och tidigmoderna hyttverksamheten i området (figur 2),
bland annat en undersökning gjord 1983. Då hittades hyttlämningar och en
dammvall som har daterats till 1200- och 1300-tal (Holmström 1983).
I norra delen av kvarteret gjordes en undersökning 1992. Vid undersökningen dokumenterades rensmaterial från rostar och ugnar. Rensmaterialet
bestod av kol och rödbränt material inblandat i slagg- och varpstenslager. En
eventuell konstruktion framkom. Konstruktionen utgjordes av en stående
stolpe i östra schaktets södra ände och ca 1 meter norr om stolpen fanns två
mindre stockar utstickande från schaktväggen. I nordvästra änden påträffades även stora mängder 0,05–0,1 meter stora kantiga stenar, som tolkades
vara varpsten. Eftersom undersökningens omständigheter inte var de bästa
kunde det inte uteslutas att rostanläggningar fanns bevarade (Carlsson 2010).
Vid schaktning för fjärrvärme gjordes 2010 en undersökning från värmeverket på Ingarvet via Stigaregatan, Hyttgatan, Gruvgatan fram till Sturegatan.
Framförallt framkom äldre lämningar i området kring Hyttgatan. Bland an6
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nat påträffades resterna efter en kolbädd daterad till 1450–1640, en husgrund
daterad till 1470–1650, en vattenränna samt en stenkulvert. Därtill fanns några
mer svårtolkade timmerkonstruktioner, varav en möjligtvis kan ha utgjort
rester efter en bro över Gruvbäcken (Lögdqvist 2012). Den nu aktuella ledningsdragningen anslöts till denna ledning.
År 2011 gjordes ytterligare en undersökning inom kvarteret Hyttgården
(figur 2). Då framkom kulturlager och en konstruktion, möjligen en kallrost
(Carlsson 2013). Senare samma år gjordes en kompletterande undersökning.
Även vid denna fann man kulturlager och rostlämningar (Sandberg 2011).
Den senaste undersökningen i kvarteret gjordes 2015. Då påträffades sex
anläggningar kopplade till hyttverksamheten, i form av troliga rostar och
kolupplag. Dateringarna låg i ett intervall från 1300-tal fram till 1800-tal (Axelsson Karlqvist 2015).
Hyttverksamheten i det aktuella området pågick ända fram till slutet på
1800-talet då kopparframställningen moderniserades, omorganiserades och
centrerades till gruvan. Det nu aktuella området ingår i Faluns stadslager,
Falun 68:1, men att hitta lämningar från bebyggelse och aktiviteter hörandes
till staden Falun är mindre troligt. Sannolikt finns det inom undersökningsområdet istället flera lämningar kopplade till gruvområde Falun 109:1 och
hyttområde Falun 39:1.
I området har Elsborgs och Falu hyttor en gång legat. Enligt Jacob Ingelssons berättelse om Stora Kopparberget från 1716 ska det ha funnits 11 hyttor i
drift (Ingelsson 1716). Kvarteret med dess hyttor finns också med på historiska
kartor. En karta karterad av Ellsén 1861 visar Elsborgs och Falu hyttor (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.

Syfte
Syftet med undersökningen var att dokumentera de delar av fornlämning
68:1 och 39:1 som berördes av arbetsföretaget och att ta tillvara fynd. Om
lämningar av stort värde eller stor omfattning framkom skulle markarbetena
avbrytas och en ny prövning göras av länsstyrelsen.

Metod
Schaktningen övervakades inte av någon arkeolog, utan endast en översiktlig
dokumentation gjordes i efterhand. Dokumentationen bestod i att handrensa
schaktväggar, schaktbotten samt fotografera och dokumentera lagerföljden.
Schaktet och anläggningar mättes in manuellt, även en schematisk sektion
ritades. Totalt samlades två kolprover in från en anläggning.

Undersökning
Schakt
Endast ett schakt togs upp, vilket utgick från Västra skolans entré. Schaktet
grävdes först ca 15 meter i sydostlig riktning. Därefter vek schaktet av i ostnordostlig riktning i ca 40 meter mot Hyttgatan. Invid gatan hade ett 5x3 stort
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Figur 3. Utdrag ur fastighetskartan över schaktet vilket är markerat med svart. Det skrafferade området
visar anläggning A1:s omfång. Den gröna linjen invid markerar området som grävdes djupare
vilket illustreras av figur 6 & 7. Skala 1:400.

schakt tagits upp för att kunna koppla in fjärrvärmen på befintlig ledning.
Schaktet var ca 1,5 meter djupt och 1,5 meter brett. De sista 15 meterna ut mot
gatan sluttade marken och schaktbotten var då ca 1,1 meter under nuvarande
marknivå (figur 3).

Genomförande och resultat
Schaktet ute i gatan grävdes i det tidigare fjärrvärmeschaktet från 2010. Det
hade omrörda lager och var ca 1 meter djupt (figur 4).
Vid Västra skolans nordvästra hörn gjordes en enklare dokumenterades av
lagerföljden, område A:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8

Svart asfalt, 0,1 meter tjock.
Beigt grusigt bärlager, 0,3 meter tjockt.
Vitgrått gruslager, 0,05–0,1 meter tjockt.
Brunt marklager, 0,03 meter tjockt.
Svart kollager, 0,07–0,1 meter tjockt.
Svartbrunt lager med kol, bränd lera, träpinnar, faluröda och svavelgula koncentrationer, 0,12–0,2 meter tjockt.
Ljusbrunt lager med sten, slagg och kol, 0,2–0,25 meter tjockt.
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Figur 4. I schaktets nordöstra del förekom endast Figur 5. I schaktets sydvästra del gjordes endast en
omrörda lager. Foto från sydost: Jimmy A Karlqvist. enklare dokumentation av lagerföljden. Foto från
sydväst: David Fahlberg.

Inom område B, en ca 15 meter lång sträcka i schaktets sydvästra del, gjordes
en enklare dokumentation över lagerföljden (figur 5):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gatsten och sättsandslager, 0,15 meter tjockt.
Beige grusigt bärlager, 0,2 meter tjockt.
Mörkbrunt omrört utfyllnadslager bestående av slagg, sand, kol och träflis,
0,2 meter tjockt.
Ljusrött till rosa lager av bränd lera, slagg och träkol, 0,1 meter tjockt.
Grönbrunt lager av sand med kol och slaggkross, 0,05 meter tjockt.
Svart lager av sammansintrad kompakt slagg, 0,05 meter tjockt.
Mörkbrunt utfyllnadslager av slagg, träflis och kol, 0,2 meter tjockt (lagrets
fullständiga tjocklek kunde ej fastställas).

Cirka 20 meter öster om schaktets sydvästra hörn gjordes ytterligare en enklare
dokumentation över lagerföljden, område C:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gatsten och sättsandslager, 0,2 meter tjockt.
Beige grusigt bärlager, 0,05 meter tjockt.
Mörkbrunt omrört utfyllnadslager av slagg, sand, kol och träflis, 0,55 meter
tjockt.
Rostrött lager med slagg, sand och brändlera med inslag av kol, sand och
träflis, 0,4 meter tjockt.
Omrört lager av beige lera med enstaka kol, slaggkross och stenar, 0,05 meter
tjockt.
Mörkbrunt slagglager med större slaggstycken, omkring 0,1–0,5 meter stora,
samt stenar omkring 0,2x0,15 meter stora, varav några skörbrända, 0,3 meter
tjockt, fortsätter nedåt.

En schematisk sektion upprättades i område C omedelbart öster om anläggning A1 för att fånga upp lagerföljden i schaktet (figur 6).
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Figur 6. Schematisk sektion över lagerföljden nordost om
anläggning A1. Sektionen markerat med rött i figur 3.

Anläggningar
Endast en anläggning påträffades, A1. Den fanns i schaktet ned mot Hyttgatan.
Anläggningen uppskattades vara ca 5,5x0,15 meter stor och bestod av olika
kol-, röd- och gulbrända lager inblandade i flera slagglager. I norra delen fanns
en tydlig avgränsning i form av stenar. De rensades fram för hand. Stenarna
tolkades vara del av anläggningens ytterkant. De var mellan 0,1x0,2–0,25x0,3
meter stora och åtskilliga av dessa var söndervittrade. Majoriteten av stenarna
bedömdes ligga in situ, de stenar som inte bedömdes ligga i sitt ursprungliga
läge rensades undan (figur 7).
Öster om anläggningen, i riktning mot Hyttgatan, noterades att det i bägge
schaktväggarna endast fanns bärlager och ett tjockare gråsvart slagglager samt
ett grönbrunt grovkornigt sand- och gruslager (figur 6). Området väster om
stenarna tolkades därmed vara insidan av anläggningen. En mindre del av
insidan rensades för hand varefter lagerföljden dokumenterades:
1.
2.
3.
4.
5.

Finkornig grå sand som blev mer beigt mot botten och med inslag av svavelgula
koncentrationer, 0,02–0,03 meter tjockt.
Gråsvart kollager, 0,03–0,04 meter tjockt.
Brungult lerigt lager, 0,07 meter tjockt.
Slagglager med faluröda och lila nyanser, ca 0,13 meter tjockt.
Grönbrunt slagglager med inslag av grovkornig sandig textur, 0,05–0,13 meter
tjockt.

Figur 7. Anläggning A1:s norra del med ett flertal söndervittrade stenar. Foto från nordväst: Jimmy
A Karlqvist.
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Figur 8. Lagerföljden (6-12) som påträffades inom den yta som grävdes djupare. Foto från nordost:
David Fahlberg.

Lagren som framkom sträckte sig cirka 0,15 meter ut från sydöstra schaktväggen. Lager nummer 5 låg över större delen av anläggningen och en stör
påträffades nedstucken i lagret. Stören var 0,25 meter lång, och ca 0,04 meter
bred. Intill anläggningens östra ytterkant var lagren tjockare, och en mindre
yta grävdes djupare, delvis i och intill anläggningens ytterkant. Detta för att
försöka klarlägga anläggningens form, lagrens stratigrafi och tjocklek. Lagerföljden dokumenterades och fotograferades (figur 8).
6.

Grönbrunt luckert slagglager med inslag av grovkornig sandig textur, 0,05–0,13
meter tjockt, (fortsättning på lager 5).
7. Rosa söndervittrad sten, ca 0,03–0,05 meter tjockt.
8. Finkornig grå sand, 0,05 meter tjockt.
9. Finkornigt gul/röd/orange sandlager, 0,15–0,2 meter tjockt.
10. Svart kollager, 0,1 meter tjockt.
11. Svavelgult slagglager, 0,1–0,12 meter tjockt.
12. Grönbrun grovkornig sand och grus med inslag av krossad slagg, 0,05–0,1
meter tjockt.

I och mellan dessa lager låg stenar och slaggbitar som var ca 0,2–0,4 meter
stora. I lager 12 påträffades en liggandes stock (figur 9). Även en koncentration av finkornig rosa sand påträffades, troligtvis från en söndervittrad sten.
Ett prov togs från stocken för datering.
Anläggningen gick att följa ca 5,5 meter åt västsydväst där ytterligare en
avgränsning var tydlig. I den västra ytterkanten gick lagren svagt upp mot
flertal stenar som i viss mån var söndervittrade, denna del undersöktes inte
närmare.

Datering
Två prover skickades till Ångströmlaboratoriet, Uppsala Universitet för
14
C-analys. Proverna togs från kollager 10 i A1 och från trästocken som påträffades i botten av A1. Proverna som lämnades för 14C-analys var av gran
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Figur 9. En stock påträffades i botten av det fördjupade schaktet. Ett prov togs för datering. Foto från
nordost: Jimmy A Karlqvist.

och tall. Dateringarna gjordes på en bit trä och kolbit med en egenålder på
40 respektive 100 år (figur 10). Det betyder att dateringarna kan ha fått för
ålderdomliga värden. 14C-analyserna visade att lämningen förmodligen var
från 1700-talet (figur 11).

Slutsatser och utvärdering
Utifrån en så här begränsad undersökning går det inte att fastställa anläggning A1 funktion eller utbredning. Om man utgår från de historiska kartorna
som finns från slutet av 1700-talet, samt de från 1800-talet finns fler hyttor,
vändrostar och kallrostar i området. Om man utgår från Ellséns karta från år
1861 (figur 12) som visserligen bara visar ett tidskikt, ser man att anläggning
A1, ligger mitt i Gruvbäcken som rinner genom hela kvarteret. Vid schaktAnl. nr
A1
A1

Kontext
Tall
Gran
Björk
Stock
X			
L10 Kollager		
X		

Till 14C-analys
ca 3 årsringar, max 100 år från bark
ca 3 årsringar, max 40 år från bark

Figur 10. Vedartsanalys utförd av Thomas Bartholin.

Anl. nr

Kontext

14

C BP

A1
Stock
161±26
			
			
			
A1
L10 Kollager
186±26
			
			

Kalibrerat 1 σ

analysnummer

1660AD (12,3%) 1690AD
1720AD (35,8%) 1780AD
1790AD (7,5%) 1810AD
1920 (12,6%) 1950AD
1660AD (12,8%) 1690AD
1730AD (37,2%) 1810AD
1930 (18,1%) …

Ua-54025

Ua-54026

Figur 11. Resultaten från 14C-analysen är kalibrerade (Bronk Ramsey 2009).
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Figur 12. Ellséns karta rektifierad mot dagens fastighetskarta, samt de dokumenterade områdena från
schaktningsövervakningen 2010. Skala 1:500

ningsövervakningen som genomfördes år 2010 framkom 18 anläggningar i
Hyttgatan. I norra området (detaljplan 1) påträffades kvadratiska plank- och
träkonstruktioner varav en var knuttimrad, stående och liggande stockar samt
en hyttlämning och bro/timmerkonstruktion. I södra området (detaljplan 2)
fanns rester efter timmerkistor/skoning, vattenränna, stående och liggande
stockar samt träbjälkar och stödväggar till kolbäddar. En hypotes kan vara
att anläggning A1 har varit del av Gruvbäcken, att stocken var en rest av en
timmerkista och stenarna som påträffades var från fyllningen av timmerkistan, jämför bilden på träskoningen, figur 13. Alternativt att anläggningen hör
samman med någon av de anläggningar som påträffades i Hyttgatan 2010.
Anläggningen fortsatte utanför schaktet och det gick således ej att fastställa
anläggningens fullständiga utbredning och funktion. De två dateringarna
som gjordes inom undersökningen var alltför oklara för att kunna dra några
slutsatser utifrån. Dalarnas museum förordar inga ytterligare arkeologiska
insatser för det aktuella arbetsföretaget. Däremot bör eventuella framtida
markarbeten i området övervakas av arkeologisk expertis då schaktet inte
grävdes ner till naturlig mark och att det sannolikt finns flera anläggningar
bevarade inom området.
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Figur 13. Gruvbäcken vid Melkerssons och Ströms hytta, två av Elsborgs hyttor fotograferade 1931.
Foto: P. Persson, Stora Ensos bildarkiv, Dalarnas museum

Sammanfattning
I samband med att Falu Energi & Vatten AB skulle installera fjärrvärme till
Västra skolan i Falun, har arkeologer från Dalarnas museum genomfört en
arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Delar av schaktbotten och schaktväggar handrensades, fotograferades och dokumenterades
av en arkeolog efter att schaktningen var avslutad. När schaktningen startade
hade Falu Energi & Vatten inte varit i kontakt med länsstyrelsen. Således var
ingen arkeolog med vid själva schaktningen.
Vid schaktningsövervakningen påträffades en anläggning. Anläggningen
har en oklar funktion och tillkomst och kan inte preciseras närmare.

Referenser
Axelsson Karlqvist, Jimmy (2015). Arkeologisk schaktningsövervakning, Hyttgården 6, schaktning i anslutning till hyttområde Falun 39:1 Falu stad och kommun,
Dalarna. Dalarnas museum arkeologisk rapport 2015:15. Falun.
Bronk Ramsey, Christopher (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon 51(1).
Carlsson, Eva (2010). Nationella rapportprojektet, arkeologisk schaktövervakning,
Hyttgården 6, stadslager RAÄ 68 och hyttlämning RAÄ 39 i Falu stad och kommun, Dalarna. Dalarnas museum diarienummer 232/91. Falun.
Carlsson, Eva (2013). Arkeologisk schaktövervakning, Hyttgården 7, schaktningför
skateboarspark, stadslager RAÄ 68 och hyttlämning RAÄ 39 i Falu stad och kommun, Dalarna. Dalarnas museum arkeologisk rapport 2013:4. Falun.
Hjärthner-Holdar, Eva, Bergold, Helmut & Sandberg, Fredrik (1997) Kompletterandeförundersökning. En förmodad hyttbacke på ”Leret” i Falun. Gruvrondellen,
väg 60, Borlänge-Falun, Pilbokorset-Gruvgatan, RAÄ 109, Falu stad, Dalarna.

14

Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2017:8

Analysrapport nummer 34-1997. Riksantikvarieämbetet och Dalarnas
museum.
Holmström, Marie (1983). Arkeologisk undersökning av kv Hyttgården, stg 857,
slaggvarp med kopparhyttslämningar, fornlämning 39, Västra skolan, Falu kommun, Dalarna, Kopparbergs län. Dalarnas museum. Stencil
Ingelsson, Jacob (1716). Berättelse om Stora Kopparberget. Utgiven av: Lagergren,
Helmer, Göteborg 1913. Wald. Zachrissons Boktryckeri A.-B.
Lögdqvist, Anna (2012). Arkeologisk schaktövervakning, Västermalm-Sturegatan
vid schaktning för fjärrvärme genom RAÄ 68 och hyttlämning RAÄ 109 i Falu stad
och kommun, Dalarna. Dalarnas museum arkeologisk rapport 2012:4. Falun.
Sandberg, Fredrik (2011). Arkeologisk schaktövervakning, Skateboardpark, RAÄ
68 Falu stad och kommun, Dalarna. Dalarnas museum arkeologisk rapport
dnr 253/11. Falun.

Arkiv
Dalarnas Museum arkiv
FMIS. Riksantikvarieämbetets fornminnesinformation. www.fmis.raa.se
LMV, Lantmäteriet. www.lantmateriet.se U5
Stora Ensos arkiv, Arkivcentrum Dalarna.
Karta över Elsborg hyttor, Ellsén 1861.
Karta över gruvan med tillhörande vattenledningar ... 1714

Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer:
Socken:
Fornlämning, raä nr:
Fastighet:
Koordinater, SV:
(SWEREF99 TM)

Inmätning:
Vedartsanalys:

C-analys:
Utförandetid:
Undersökt yta:
Schaktlängd:
DM projektnummer:
DM diarienummer:
DM fotoaccesion:
DM fyndaccesion:
Arkeologisk personal:
Fältarbetsledare:
Projektansvarig:

14

431-7296-2016
Falu stad
39:1 (68:1)
Hyttgården 4
N: 6718848
E: 534217
Manuell
Thomas Bartholin, Scandinavian
Dendrodating
Göran Possnert, Ångströmslaboratoriet
21-27 juni 2016
92 kvadratmeter
55 meter
1617
83/16
2016/43
Inga fynd tillvaratagna
Jimmy A Karlqvist, David Fahlberg
Jimmy A Karlqvist
Jimmy A Karlqvist

Dokumentationsmaterialet bestående av 10 foton förvaras på Dalarnas
museum.

Arkeologisk schaktningsövervakning – Västra skolan
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Dalarnas museum

Postadress
Box 22, 791 21 Falun
Besöksadress
Stigaregatan 2-4, Falun
Tel 023-666 55 00
info@dalarnasmuseum.se
www.dalarnasmuseum.se

