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Framsida: Östra halvan av schaktet grävdes in på en villatomt intill Åsgatan. I denna del av schaktet fanns ett slagglager med sand- och kolinblandning direkt under matjordslagret. Bilden är tagen från västsydväst. Fotograf: Anna
Lögdqvist.

Inledning
I samband med fjärrvärme utbyggnad från Kålgården till kvarteret Utkanten i
Östanfors, Falun, genomförde Dalarnas museum en arkeologisk schaktövervakning i
enlighet med länsstyrelsens beslut dnr 431-6087-2011.
Exploateringsområdet ligger inom fornlämning nr 68:1 i Falu stad, vilken består av
lämningar efter den äldsta stadsbebyggelsen i Falun (figur 1). Området ingår dessutom i
Världsarvet Falun.
Schaktövervakningen genomfördes i oktober 2011. Arkeologisk personal på platsen
var Anna Lögdqvist och uppdragsgivare var Falu Energi & Vatten.

Syfte
Syftet med schaktövervakningen var att närmare klargöra fornlämningsförhållandena
inom exploateringsområdet samt bilda underlag för beräkning av omfattning och
kostnad för en eventuell slutundersökning.

Metod
Schaktet besiktades av en arkeolog efter att det var färdiggrävt. Schaktväggarna och
schaktbotten finrensades för hand och beskrevs samt fotograferades. Framkomna
lämningar beskrevs samt fotograferades.

Kunskapsläge
Exploateringsområdet ligger i utkanten av 1600-talsstaden (RAÄ-nr 68:1) i anslutning till
en gammal vägsträckning, Åsgatan-Kvarngatan. Vid tidigare schaktövervakningar i
närheten har påförda slagglager samt äldre gatunivåer konstaterats (Falkenström 2001
och Lögdqvist 2010).
Inom det aktuella området förväntade vi oss förutom spår efter äldre
gatusträckningar även svar på frågor rörande omfattningen av det stadsplanelagda
området, t.ex. i form av utfyllnader av främst slagg, men även spår av äldre
bebyggelserester och kulturlager.

Undersökning
Det aktuella schaktet var knappt 70 m lång, 0,7-1,0 m brett och 0,7-0,9 m djupt. Längs i
öst, närmast huset, var schaktet dock endast 0,4 m djupt (figur 2). Schaktet grävdes inte
ner i naturlig mark.
I västra halvan av schaktet var matjordslagret omkring 0,15 m tjockt och därunder
fanns ett homogent slagglager bestående av lila, oljig slagg. Slaggbitarna var 0,02-0,15 m
stora och i huvudsak runda, men även platta, kantiga bitar förekom.
I den östra halvan av schaktet var matjordslagret omkring 0,2 m tjockt. Därunder
fanns ett slagglager med mer kol och sandinblandning än det väst om Åsgatan. Någon
enstaka tegelpanna och glasbit noterades i matjorden.

Tolkningar
De ovan nämnda slagglagren är påförda utfyllnadslager som hör samman med stadens
utveckling och utbredning.
Fyra avvikelser förekom i den annars relativt homogena slaggfyllningen (figur 3):
A. En nedgrävning fanns ca 4 m öst om schaktets västra kant. Denna syntes som ett
ca 3 m brett område med fyllning av orange grus/sand och inslag av tegel.
Nedgrävnigen gav intryck av att vara sentida, och troligen gjord i modern tid.
B. Närmast öst om Åsgatan fanns ett mer humöst lager med glas, fajans, tegel,
rödgods och slagg direkt under matjorden. Lagret tolkades som ett sentida
kulturlager, som äldst 1800-tal.
C. Över Åsgatan låg plåtar vid besiktningstillfället, men det gick ändå att konstatera
att det fanns skiktade slaggfyllningar inom gatusträckningen, vilka sannolikt
motsvarar äldre gatunivåer. På grund av plåtarna och rådande trafiksituation
gick de emellertid inte att dokumentera gatunivåerna närmare än så. I Åsgatan
fanns även korsande ledningsschakt där de äldre slagglagren var genomgrävda
sen tidigare.
D. Vid ”svängen” i öst fanns en sentida nedgrävning med matjord och sand inom
en ca 3 m lång sträcka. Denna hör sannolikt samman med någon plantering på
tomten i modern tid.
De lämningar och lager som framkom inom den aktuella schaktsträckan bedömdes
samtliga vara från relativt sen tid, d.v.s. från 1800-talet och framåt. Därför togs inga
prover för analys. Då de påförda slagglagren inte grävdes genom, ner till den
ursprungliga marknivån, kan äldre lämningar och lager fortfarande finnas under det
aktuella schaktdjupet. Likaså kan lämningar finnas utanför det aktuella schaktet. Därför
anser Dalarnas museum att även eventuella framtida markarbeten i området bör
övervakas av arkeologisk expertis.
Måluppfyllelse
Följande mål uppfylldes inom ramen för schaktövervakningen:
– Kunskapen om fornlämningen har fördjupats.
– Fornlämningsförhållandena inom det aktuella schaktet har klargjorts.
– De framkomna lämningarna har preliminärt daterats.
– Arbetet har utförts inom givna tids- och kostnadsramar.

Sammanfattning
I samband med fjärrvärmeutbyggnad i stadsdelen Östanfors, Falu stad och kommun,
genomförde Dalarnas museum en arkeologisk schaktövervakning. Området ligger i
utkanten av Falu gamla stad, registrerat som RAÄ-nr 68:1 Falu stad.
Schaktet var ca 70 m lång, 0,7-1,0 m brett och 0,7-0,9 m djupt. Schaktet grävdes inte
ner i naturlig mark. Inom schaktet fanns i huvudsak påförda slagglager direkt under
matjorden. Därtill noterades två sentida nedgrävningar samt ett sent kulturlager. I
Åsgatan kunde äldre gatunivåer anas i form av skiktningar i slagglagret.
Dalarnas museum förordar inga ytterligare arkeologiska insatser i samband med det
aktuella arbetsföretaget, däremot kan äldre lämningar och lager finnas såväl utanför
som under det aktuella schaktets begränsningar. Därför bör även eventuella framtida
markarbeten i området övervakas av arkeologisk expertis.
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Figur 1. Utsnitt ur fastighetskartan över Falun. Det aktuella exploateringsområdet, inom den svarta
cirkeln, låg i norra delen av fornlämning nr 68:1, vilket motsvarar Falu gamla stadslager. Skala 1:10 000.
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Figur 2. Schaktet i kv. Utkanten var ca 70 m långt, här med lila färg. Förutom påförda slagglager
fanns två sentida nedgrävningar vid A och D, ett sentida kulturlager vid B och äldre vägnivåer i
Åsgatan, vid C. Skala 1:500.

