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Inledning
Hösten 2019 genomförde Dalarnas museum en arkeologisk undersökning i
form av schaktningsövervakning i centrala Falun, Dalarnas län, se bilaga 1.
Anledningen till undersökningen var att det skulle läggas ned
fjärrvärmeledningar och att grävarbetet gjordes inom Faluns äldre
stadslager (L2001:4288). Falu stad ingår dessutom som en del i Världsarvet
Falun. Beslut om undersökningen togs av Länsstyrelsen i Dalarnas län, dnr
431-4638-2019 och beställare av arbetet var Falu Energi & Vatten AB.

Antikvarisk bakgrund
Nya Bergsskolan, även kallad Lägre Bergsskolan, startade sin verksamhet
1871. Denna bör inte förväxlas med Gamla, eller Högre, Bergsskolan som
mellan 1822 och 1869 hade sin verksamhet i kvarteret längst ned på
Åsgatan, se bilaga 1. Nya Bergsskolan höll till i en tvåvåningsbyggnad vid
Engelbrektsgatan, vilken var hopbyggd med två envåningshus på var sida.
I början av 1900-talet ansågs dessa lokaler undermåliga och man beslutade
att uppföra nya lokaler högre upp på samma tomt. De nya lokalerna ritades
av stadsarkitekt Klas Boman och stod klara 1910. När skolan upphörde
1930 byggdes huset om till medborgarhus och i dag huserar P4 Dalarna i
byggnaden (Bergsman 1985, Persson 2012). Området tycks ha varit bebyggt
redan på början av 1600-talet (Sahlström 1961). 1997 övervakades
grävningen av ett schakt från Engelbrektsgatan till Medborgarhuset
(Cadario 1998). Ett flertal undersökningar har också gjorts i närliggande
kvarter och gator.

Syfte
Syftet med undersökningen var att på ett vetenskapligt arbetssätt
dokumentera de fornlämningar eller delar av fornlämningar som berördes
av grävarbetet. Om det var möjligt skulle eventuella påträffade lämningar
dateras.

Metod
Grävningen av schakten utfördes av en grävmaskin utrustad med
planeringsskopa. Arbetet övervakades en arkeolog från Dalarnas museum.
Påträffade anläggningar samt valda delar av schaktväggarna rensades för
hand och dokumenterades i skrift och med fotografering. Inmätningen av
schakt och anläggningar gjordes med RTK-GPS. Förhållandena var relativt
goda med tanke på årstiden. Det dåliga dagsljuset försvårade dock
fotograferingen.

Resultat
Schakt

Den totala längden på schakten var ca 85 meter fördelat på tre olika
etapper, se bilaga 2. Schakten var mestadels 1,6–2,2 meter breda i ytan och
1,0–1,3 meter breda i botten. Djupet var 1,0–1,3 meter. De schaktdelar som
låg intill befintliga huskroppar var störda av tidigare grävarbeten, dels för
ledningar och rör dels för källare till husen. Längst i NV i schakt 2 var
dessutom en 7 meter lång gammal oljetank nedgrävd.
Schakt 1 var ca 4,6 meter långt (NO-SV), 1,3–2,4 meter brett och 1,3 meter
djupt. Befintliga ledningar grävdes fram för anslutning de nya ledningarna.
I NV schaktväggen var i botten ett 0,7 meter tjockt lager av homogen brun
skärvig kopparslagg. Däröver var flera tunna kultur-/raseringslager, totalt
0,06–0,10 meter tjocka. Lagren var bruna till svarta, något humösa med
inslag av tegelkross och träflis. Det översta av dessa lager var 0,01–0,03
meter tjockt och bestod till största delen av kol. Sedan kom ett 0,03 meter
tjockt lager av ljusbeige sand och grus samt över detta ett 0,15–0,20 meter
tjockt fyllandslager bestående av brunt grus, slagg, jord och lera. Överst var
0,2 meter modern utfyllnad av sand och fint grus.
Schakt 2 var ca 35 meter långt (NV-SO), 2,0–3,5 meter brett och 1,0–1,3
meter djupt. Innehållet i schaktet bestod till största delen av minst 0,6 meter
tjocka raseringsmassor och däröver 0,3 meter moderna gruslager. Den NV
delen var dessutom störd av en nedgrävd oljetank. I botten på schaktet, i
SÖ delen, påträffades rester av en husgrund, A1. I anslutning till A1 kunde
tre olika lager iakttas. Ett mindre område med tegelkross och lera, SL1. SL2
som var ett 0,25 meter tjockt kulturlager vilket huvudsakligen bestod av
svart träflis med inslag av näver, tegelkross, slaktavfall, skinnspill, yngre
rödgods och kritpipsfragment. I en stor del av schaktets SÖ del kunde SL3
iakttas. SL3 var ett ca 0,1 meter tjockt, mörkbrunt humöst lager med inslag
av grus, slagg, tegelflis samt enstaka rödgods- och kritpipsfragment.
Ställvis kunde ett beige lerlager iakttas under SL3, se bilaga 3.
Schakt 3 var totalt ca 45 meter långt (NO-SV), mestadels 1,6 meter brett och
1,3 meter djupt. Innehållet i stora delar av schaktet var mycket homogent.
0,8 meter ren kopparslagg, SL4, och däröver 0,4 meter med olika grus- och
sandlager. Under SL4 kunde ett 0,03–0,20 meter tjockt brunt till svart
träflislager iakttas och under detta verkade det komma beige lera och/eller
slagg. Ungefär mitt på schaktet kunde en nedgrävning, A2, iakttas i NV
schaktväggen.
Anläggningar
A1 husgrund minst 7x1,8 meter stor (NV-SO) bestående av två
syllstensrader (SSK1 och SSK2) invid dessa låg två fragmentariska stockar.
Mellan de två syllstensraderna SSK1 och SSK2 var ett 0,25 m tjockt
kulturlager SL2 huvudsakligen bestående av svart träflis och kol med
inslag av näver, tegelkross, slaktavfall, skinnspill, yngre rödgods och

kritpipsfragment. Invid den norra syllstensraden SSK2 var även ett lager
med tegelkross och lera SL1. Både stensyllarna, stockresterna och lagren
fortsatte utanför schaktkanterna. I NV delen fanns en stock (STK1) med två
eventuella syllstenar (SSK3) invid den NV stockänden. På NÖ sidan om
stocken kunde ett oregelbundet kollager iakttas. I botten på denna del av
schaktet var ett ca 0,10 m tjockt mörkbrunt humöst lager SL3 med inslag av
grus, slagg, tegelflis samt enstaka rödgods- och kritpipsfragment. Detta
lager skars av SL1 och SL2 och verkade fortsätta utanför schaktkanterna, se
bilaga 3.
A2 nedgrävning 1,2 m bred och 0,6 m djup med skålformad profil.
Fyllningen bestod av ett brunt sandigt och humöst lager med inslag av
tegelkross längst upp. Sedan ett tunt kollager och i botten beige lera.
Nedgrävningen var endast synlig i NV schaktväggen och började 0,6 meter
under nuvarande markyta. Omedelbart NO om och i övre delen av
nedgrävningen var tre flata, ca 0,3x0,1 meter stora, stenar bredvid
varandra. Även i SÖ schaktväggen kunde liknande stenar iakttas.
Fynd
Det saknades fynd som tydligt kunde kopplas till en kontext och som
samtidigt var daterande. Därmed tillvaratogs inte några fynd.
Datering
De anläggningar som påträffades bedömdes vara relativt sentida,
åtminstone från tiden efter stadsregleringen vilken påbörjades 1646.
Därmed ansågs det inte meningsfullt att göra 14C-analys på det organiska
material som påträffades. Den stock som eventuellt skulle ha varit lämplig
för dendrokronologisk datering, STK1, hade en något osäker kontext,
varför det beslöts att inte göra någon datering på den.

Tolkning och slutsatser
De äldre kartorna har inte några byggnader utritade, där finns bara
kvarteren och tomtgränserna, men i mitten av 1700-talet verkar kvarteret
ha haft en ganska blandad sammansättning av invånare. Det fanns både en
rådman och en bergsman, handelsmän och militärer men även
gruvarbetare, änkor och skomakare som bodde i kvarteret. Den aktuella
tomten verkar ha varit en av större i kvarteret och sträckte sig redan då
hela vägen mellan Engelbrektsgatan och Sturegatan (U9-1:1, U9-1:2). På
Skarins detaljerade karta från 1886 är två byggnader inritade där schakt 2
grävdes, se bilaga 4. Vid en jämförelse med Wahlströms fotografi från
Kristine kyrka 1888 verkar byggnaderna ha varit två uthuslängor (se t.ex.
Hamrin 2011). Dessa byggnader bör ha rivits i samband med att den nya
Nya Bergsskolan (Medborgarhuset) uppfördes 1910. Byggnaden för den
gamla Nya Bergsskolan revs 1923 (Bergsman 1985).
Den påträffade husgrunden A1 låg ca 1 meter under nuvarande
markyta, 112,5–112,9 m.ö.h., och under ett ca 0,6 meter tjockt raseringslager

och var sannolikt från perioden 1700–1800-tal. Det två syllraderna SSK 1
och SSK2 låg med endast 2,7 meters mellanrum, varför det är rimligt att
tänka sig att åtminstone den ena har utgjort syll för en innervägg. De två
fragmentariska stockarna innanför syllraderna kan ha varit syllstockar för
golv. Stenarna SSK3 och stocken STK1 i NV var svårtolkade då denna del
av schaktet var mer påverkad av grävningen för källaren till
Medborgarhuset och lagren därmed mer störda. Tegel- och lerlagret SL1
tolkades som resterna efter ett spisfundament, se bilaga 3. Det är troligt att
denna anläggning är äldre än de byggnader som syns på Skarins karta och
Wahlströms foto, men att den ändå inte tillhör de äldre bebyggelsefaserna i
området. Då byggnaden verkar vara orienterad efter Sturegatan bör den
åtminstone inte vara äldre än 1646 då stadsrgleringarna påbörjades.
Det lerlager som ställvis kunde iakttas i botten av schaktet var stor
sannolikhet inte den naturliga orörda marken. En jämförelse med andra
undersökningar i närområdet visar att nuvarande marknivå ligger ca 2
meter över den naturliga marken (Axelsson Karlqvist 2018, Bennström
2019, Cadario 1998, Sahlström 1961). Raseringslagret i schakt 2 och det
homogena slagglagret i schakt 3 hör sannolikt till perioden 1800-talet –
början av 1900-talet. Det innebär att nedgrävningen A2 också är från denna
period eller senare. Funktionen för gropen A2 är oklar. Den skulle kunna
vara en avfallsgrop eller en planteringsgrop. Arkeologiskt intressanta lager
och anläggningar kan finnas kvar under de aktuella schakten. Området
inne på gården är speciellt intressant eftersom det inte tycks ha störts av
bebyggelse under 1800- och 1900-talen. Här bör spår efter eventuell äldre
trädgårdsodling och innergårdsbebyggelse finnas bevarad. Det behövs inga
ytterligare arkeologiska insatser för det aktuella arbetsföretaget. Framtida
grävarbeten i kvarteret bör dock ske under antikvarisk medverkan.

Sammanfattning
Hösten 2019 grävdes tre fjärrvärmeschakt med en sammanlagd längd på 85
meter i kvarteret Nya Bergsskolan i centrala Falun, Dalarnas län. Schakten
som var 1,6–2,2 meter djupa och 1,0–1,3 meter djupa nådde aldrig ned till
naturlig orörd mark. I botten av schaktet utmed Sturegatan kunde resterna
efter en husgrund iakttas. Lämningen bestod av två syllstensrader och ett
eventuellt spisfundament. Mellan syllarna fanns också ett kulturlager.
Grunden tillhörde troligen perioden 1700–1800-tal.
I schaktet inne på gården kunde en grävd grop iakttas i schaktväggen.
Nedgrävningen låg i det homogena 0,8 meter tjocka slagglager som fanns i
nästan hela schaktet. Sannolikt är gropen från 1800-tal eller senare. Inga
ytterligare arkeologiska åtgärder är nödvändiga för det aktuella
arbetsföretaget. Framtida grävarbeten inom kvarteret bör dock ske
tillsammans med antikvarisk medverkan.
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Bilagor
Bilaga 1. Översiktskarta skala 1:10 000.
Bilaga 2. Planritning över schakten skala 1:400.
Bilaga 3. Planritning över A1 skala 1:50.
Bilaga 4. Historiskt kartöverlägg skala 1:400.
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Bilaga 1. Utdrag från fastighetskartan över centrala Falun med undesökningsområdet inom den blå
cirkeln. Läget för Gamla Bergsskolan markerat med lila cirkel. Skala 1:10 000.
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Bilaga 2. Planritning över schakten markerade med grått och respektive nummer samt anläggningarna
markerade med rött och respektive nummer. Skala 1:400.
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Bilaga 3. Planritning över husgrunden A1 med ingående komponenter och lager. Skala 1:50.

Bilaga 4

g
En

F

elb
r ek

ga

tsg

a
ml

ata
n

aB
Ny
er g
ss
ko
lan

1

Medborgarhuset
(Nya Bergsskolan)

2

A2
3

r
Stu

A1

eg
ata
n

0

5

10

20 Meter

Bilaga 4. Skarins karta från 1886 rektifierad mot dagens fastighetskarta. Schakten markerade med
grått och respektive nummer samt anläggningarna markerade med rött och respektive nummer. Idag
befintliga byggnader markerade med gul linje. Skala 1:400.

