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Inledning
Under hösten 2017 gjordes grävarbeten för en stödmur på fastigheten
Västra Falun 7:32 i centrala Falun, figur 1. Arbetet berörde fornlämning
RAÄ‐nr Falu stad 68:1 bestående av Faluns äldre stadslager. Länsstyrelsen
beslutade därför om en arkeologisk schaktningsövervakning, dnr 431‐6091‐
2017. Beställare av arbetet var Falu kommun.

Antikvarisk bakgrund
Kvarteret Västra Falun är centralt beläget i det tidiga Falun med anor i
senmedeltid. För en historik om det äldre Falun och kvarteret se t.ex.
Carlsson 2012.
I kvarteret Västra Falun har ett stort antal arkeologiska insatser gjorts
under årens lopp, varav några har berört just det område som var aktuellt
att undersöka här. 2011 genomförde Dalarnas museum en förundersökning
på en stor del av kvarteret Västra Falun. Tio sökschakt grävdes och i dessa
framkom avskiljande slagg‐ och gruslager samt däremellan kulturlager av
olika tjocklek. I kulturlagren noterades anläggningar i form av husgrunder,
sten‐ och träsyllar, rustbäddar, golv, spisfundament, källare,
stenläggningar och andra gårdsytor samt diken och en avfallsgrop.
Kulturlagren innehöll en stor mängd fynd, den största delen från 1600‐ och
1700‐talen (Carlsson 2012). Ett av schakten, schakt 6, tangerade norra änden
av det här aktuella området, se figur 2.
Vid den efterföljande slutundersökningen 2012–2013 framkom flera
lämningar från 1800‐tal och ända ner till 1500‐tal. Undersökningsyta 3
berörde stora delar av aktuellt undersökningsområde, se figur 2. Inom ytan
påträffades husgrunder och byggnadslämningar med golv och syllstockar,
eldstäder, en gårdsyta och brunnar. Även spår av en äldre väg hittades
(Dm dnr 105/12).
Slänten direkt öster om det aktuella undersökningsområdet undersöktes
2016, se figur 2. Vid denna undersökning påträffades bebyggelserester från
1800‐talet (Fahlberg 2017).

Syfte
Syftet med schaktningsövervakningen var att dokumentera äldre
anläggningar, bebyggelse eller kulturlager.

Metod
Schaktningen skedde i en kraftig östsluttning, där stora delar av ytan varit
föremål för tidigare undersökningar. Schaktningen utfördes med hjälp av
en grävmaskin. Grävarbetet övervakades av en arkeolog från Dalarnas
museum. Schaktväggen, mot väster, rensades för hand och de olika lagren
dokumenterades.

Resultat
Schaktytan var ca 17x 4 meter (NV‐SO). Det var dock endast en smalare
remsa utmed västra kanten där det fanns några bevarade lager. Den östra
delen hade tidigare schaktats ned till naturlig mark. De första fyra
metrarna åt söder var störda av moderna ingrepp, troligen plantering av
träd. Från 4 till 8 meter var en enhetlig lagerföljd se figur 3. Överst fanns
0,8–1,0 meter moderna bärlager och utfyllnader och sedan L2, ett 0,2 meter
tjockt lager av silt med rostfärgade utfällningar. Under det fanns ett 0,1
meter tjockt slagglager (L3) och sedan ett tunt träflislager med plankrester
(L4). Vid omkring 7 meter och norrut var plank‐/flislagret förkolnat.
Därunder iakttogs ett gruslager (L5) och ett omrört lager med lera, träflis,
kol och tegel (L6) och sedan ett siltigt sandlager med småsten (L7). Under
detta fanns ett 0,15 meter tjockt lager (L8) med lera, fint organiskt material,
träflis och huggspån samt småsten och slaggkross. Lagret tunnade ut mot
söder. Sedan fanns fläckvis beige lera (L9) och i botten ett svart 0,25 meter
tjockt lager av organiskt material samt något slagg (L10). Den naturliga
marken bestod av grå kompakt lera.
Från och med ca 8 meter från söder fanns ett slagglager 0,25 meter under
markytan och över siltlagret L2. Det andra slagglagret (L3) övergår i ett
grått sandigt gruslager och L10 i botten tunnar ut. Över L10 fanns ett 0,1
meter tjockt brunt smetigt lager med kvistar och organiskt material.
Vid ca 10 meter från söder låg en kullerstenstensläggning ovanpå det
övre slagglagret se figur 4. Det underliggande slagglagret tunnar ut efter ca
0,5 meter och ersätts av ett träflislager, 0,03 meter tjockt. Stenarna var
rundade och 0,1–0,2 m stora och låg i ett 0,1–0,2 meter tjockt sättsandslager.
Direkt ovanpå stenarna fanns en tunn kolhorisont. Stenläggningen var 2,2
meter lång. I norr upphör stenläggningen i samband med en nedgrävning
för ett högnäsrör och därefter var det redan schaktat för garaget.

Slutsatser och utvärdering
Mycket var redan schaktat och undersökt inom den aktuella schaktytan.
Det var endast längst i väst som det fanns bevarade lager. Det var 0,8–1,0
meter mellan de moderna påfördalagren och den naturliga leran.
Den stenläggning som framkom ca 10–12 meter från söder är samma
stenläggning som framkom i schakten vid undersökningarna 2011 (A4 och
A6) och 2013 (A16), se figur 2. Stenläggningen har en datering till slutet av
1700‐talet till början av 1800‐talet och täcker en yta på minst 25x15 meter
(Carlsson 2012, Dm dnr 105/12 och 98/13).
L4 med plankrester, träflis och förkolnat trä är troligen rester efter ett
trägolv. Det är dock oklart om detta trägolv hör ihop med de golv som
framkom vid tidigare undersökningar, A1 och A17. Om det är samma golv
ska det dateras till andra hälften av 1600‐talet och täcka en yta på ca 15x15
meter, se figur 2 (Carlsson 2012).

Inga ytterligare arkeologiska åtgärder är nödvändiga för det aktuella
arbetsföretaget. Ytan väster och nordväst om den aktuella schaktytan är
dock inte undersökt varför framtida markarbeten inom den delen av
fastigheten bör föregås av arkeologiska insatser.

Sammanfattning
Under hösten 2017 schaktades för en stödmur inom fastigheten Västra
Falun 7:32 i centrala Falun. Det var endast längst i väster som det fanns
bevarade lager. En kullerstensläggning som var synlig i schaktväggen kan
knytas till liknande anläggningar som påträffats vid tidigare
undersökningar. Ett av lagren utgjorde troligen rester efter ett delvis
förkolnat trägolv. Även detta kan möjligen knytas till delar av trägolv som
påträffats vid tidigare undersökningar. Inga ytterligare arkeologiska
insatser är nödvändiga för det aktuella ärendet, men det finns fortfarande
ytor som inte är undersökta inom fastigheten.
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Figur 1. Översiktskarta, skala 1:10 000.
Figur 2. Plankarta, skala 1:300
Figur 3. Foto profil.
Figur 4. Foto stenläggning.

Figur 3. Profilen 7 meter från södra änden. Tumstocken är ca 0,8 meter.
Foto: David Fahlberg.
Lagerbeskrivning: Överst var 0,8–1,0 m moderna bärlager och utfyllnader.
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3.
4.
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8.

Ljusgult siltlager med rostfärgade utfällningar. 0,20 m.
Slagglager innehållande mörkbrun sand, organiskt material och kol. 0,10 m.
Förkolnat trä. Träflis och plankrester söder om profilen. 0,02–0,05 m.
Ljusgult gruslager med småsten i botten. Ställvis även näver. 0,03–0,04 m.
Omrört lager med lera, träflis, kol, tegel och mindre stenar. 0,05–0,12 m.
Gråbeige siltig sand med småstenar. 0,05–0,10 m.
Gråbrun lera och organiskt material med träflis och huggspån samt småsten och
slaggkross i toppen. 0,15 m, tunnar ut åt söder.
9. Beige lera fläckvis förekommande, utjämningslager.
10. Kolsvart organiskt material samt en del slagg. 0,25 m.

Figur 4. Kullerstensläggningen framrensad i profilen fotograferad från nordost.
Foto: David Fahlberg.

