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Inledning
I samband med schaktningsarbete för nedläggning av el‐ och fiberkabel
inom fastigheten Dammen, Falu kommun, genom förde Dalarnas museum
en arkeologisk schaktningsövervakning enligt länsstyrelsens beslut dnr
431‐2917‐2017. Uppdragsgivare var Falu Energi & Vatten AB.
Schaktet var drygt 100 meter långt och berörde delar av hyttområdet
RAÄ‐nr Stora Kopparberg 114:1. Schaktningsövervakningen utfördes av en
arkeolog från Dalarnas museum i maj 2017.

Kunskapsläge
Enligt FMIS är fornlämning 114:1 ett ca 170x110 m stort hyttområde vilket
på 1654 års geometriska avritning benämns som Damhyttan eller
Damshyttan (LMV 20‐SKU‐2b). Fornlämningen består i huvudsak av ett till
stor del bortschaktat slaggvarpsområde med kopparslagg som ligger
synligt norr om den nutida vägen. Längst i nordöst finns en ca 80 meter
lång igenfylld bäckfåra som eventuellt kan ha varit en kanalränna till
hyttan, i norra delen av slaggvarpsområdet har en eventuell damm‐
anläggning av stockar funnits (Fahlberg 2016).
Hyttan har i en uppteckning över gångbara hyttor vid Stora
Kopparberget från 1640 tre delägare och har bestått av en ugn som endast
har drivits under höst och vår av två smältare (Lindroth, 1955). Däremot
finns ingen anteckning om rosthus eller rostvändare eller
kringverksamheter till hyttan. Vid en nutida dikesgrävning ca 16 meter
norr om vägen genom området har dock rester från en eventuell rostugn
för kopparmalm framkommit inom ett 12 meter långt område med
rostslagg, röd/gulfärgad sand, samt eldpåverkad sten, inga tydliga
konstruktioner kunde däremot urskiljas (FMIS).
Inga uppgifter finns om hyttverksamhet på platsen från 1700‐talet och
framåt. Troligtvis har vattenflödet omdirigerats vid vattenregleringar mot
Falu gruva någon gång under slutet av 1600‐talet eller början av 1700‐talet
(Nilsson, 1990:ff) och verksamheten på platsen upphört.
2015 gjordes en schaktningsövervakning längre öster ut inom samma
hyttområde. Vid denna grävning framkom delar av en eventuell
rostanläggning samt en stolpe med stenskoning (Fahlberg 2016).

Syfte
Syftet med schaktningsövervakningen var att undersöka och dokumentera
eventuella anläggningar eller kulturlager som framkom i det aktuella
kabelschaktet.

Metod
Schaktningsarbetet övervakades av en arkeolog utmed hela sträckan. Delar
av schaktväggarna och botten rensades för hand samt dokumenterades i

skrift. Schaktet mättes in manuellt utifrån fastighetskartan och befintliga
hus och vägar.

Resultat
Schaktet som grävdes var ca 102 meter långt (NV‐SO), 1,0‐1,3 meter brett i
ytan och 0,4‐0,5 meter brett i botten samt omkring 1 meter djupt. Schaktet
grävdes parallellt med en befintlig elkabel ut med hela sträckan. Den
nordöstra kanten av schaktet bestod huvudsakligen av fyllnadsmassor från
tidigare grävning för elkabel. I den södra schaktväggen var ställvis orörd
mark bestående av 0,1 meter förna och därunder 0,4‐0,6 meter sandig
morän. Sedan fanns ca 0,3 meter lerblandad morän och i botten den
naturliga leran. Ställvis kom även berggrunden fram i botten av schaktet.
På några kortare avsnitt saknades lagret med morän under förnan och
istället fanns lerig silt och sedan bottenleran. Längst i öster, d.v.s. från
elstationen och ca 12 meter åt väster, var enbart fyllnadsmassor från
tidigare grävarbeten.

Slutsatser och utvärdering
I det ca 102 meter långa och 1 meter djupa schaktet framkom inga
anläggningar eller kulturlager. Likaså saknades det eller de slagglager som
kunde iakttas i schaktet längre österut 2015 (Fahlberg 2015). Det verkar
således som om hyttområdet inte har sträckt sig väster om den infartsväg
där schaktet började.

Sammanfattning
I maj 2017 gjordes en schaktningsövervakning vid Dammen, Falu kommun,
i samband med att fiber och el grävdes ned. Schaktet som grävdes var 102
meter långt, 1,0‐1,3 meter brett och 1 meter djupt. Schaktets sydöstra del låg
inom hyttområdet Stora Kopparberg 114:1. Inget av antikvariskt intresse
framkom i schaktet. Marken bestod av fyllnadsmassor från tidigare
grävning samt av naturlig morän. I botten av schaktet var naturlig lera med
inslag av berghällar.

Referenser
Fahlberg, David (2016). Arkeologisk schaktningsövervakning Dammen S:1 och
8:1 vid schaktning för elkabel och fiberkabel inom hyttområde fornlämning
114:1, Stora Kopparbergs socken, Falu kommun, Dalarna. Dalarnas museum
Arkivrapport dnr 85/16. Falun.
Lindroth, Sten (1955). Gruvbrytning och Kopparhantering vid Stora
Kopparberget intill 1800‐talets början. Uppsala.
Nilsson, Ola (1990). Antikvarisk kartläggning av Falu gruva och Falu stad för
Dalälvsdelegationens gruvavfallsprojekt. Slutrapport. Del 1. Dalarnas
museum. Falun.

Arkiv
FMIS. Riksantikvarieämbetets fornminnesinformation, www.fmis.raa.se

Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer:
Socken:
Fornlämning, RAÄ‐nr:
Fastighet:
Koordinater, mitten:
(SWEREF99 TM)
Höjd (RH 2000):

Inmätning:
Utförandetid:
Schaktlängd:
DM projektnummer:
DM diarienummer:
DM foto accessionsnr:
Arkeologisk personal:
Projektansvarig:

431‐2917‐2017
Stora Kopparberg
114:1
Dammen 8:1
N 67 19 097
E 52 95 83
185 m.ö.h.
Manuell
2017‐05‐17
102 meter
1636
53/17
‐
Greger Bennström
Greger Bennström

Dokumentationsmaterialet bestående av shapefiler och fältanteckningar
förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd eller foton tillvaratogs.
Bilagor

1. Översiktskarta 1:10 000
2. Schaktkarta 1:500
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Bilaga 1. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsområdet inom den blå cirkeln.
Fornlämningsområden markerade med röda polygoner. Skala 1:10 000.
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Bilaga 2. Utdrag ur fastighetskartan med schaktet markerat med grått och utbredningen på hyttområdet med rött. Skala 1:500.

