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Inledning
Vid schaktning inför uppförande av uthus samt anslutning till kommunala
ledningar inom fastigheten Astern 6 i Falu stad och kommun genomförde
Dalarnas museum en arkeologisk undersökning i form av en
schaktningsövervakning. Fastigheten ligger inom fornlämningen Falun
68:1, Faluns äldre stadslager. Undersökningen gjordes i enlighet med
Länsstyrelsens beslut, dnr 431-5281-2017. Schaktningsövervakningen
utfördes vid flera tillfällen under tre dagar mellan den 19e och den 26e juni
2018, uppdragsgivare var fastighetsägaren.

Syfte / Målsättning
Syftet med undersökningen var att dokumentera de lämningar som
eventuellt skulle beröras av det aktuella arbetsföretaget. Om möjligt skulle
också framkomna lämningar dateras.

Genomförande och resultat
Schaktningen utfördes med grävmaskin med planerskopa. Därefter
rensades schaktets väggar och botten för hand, fotograferades och
dokumenterades skriftligt. Inmätningen av schaktet gjordes manuellt
utifrån fixpunkter i hörnen på intilliggande hus.
Schaktet låg i en svag slänt åt V och var ca 21x6,5 meter långt i Ö/V
riktning med en 1,5 meter bred och ca 3,5 meter lång utlöpare åt N där
schaktet mötte boningshusets vägg. (Bilaga 2) Schaktet grävdes först till ett
djup av omkring 0,2 meter, längst i SÖ var marken något upphöjd och
grävdes därför till ca 0,4 meters djup. Därefter grävdes en mindre yta inom
det befintliga schaktet till ett totalt djup av omkring 0,4-0,7 meter. Denna
yta var ca 10x5 meter i Ö/V riktning och förlades i det SÖ hörnet av
schaktet ca 1 meter från den V kanten. I den norra utlöparen grävdes till ca
1 meters djup närmast husväggen
Lagerföljden bestod av ett lager omrörd brun matjord med rötter,
enstaka tegelfragment och träkol. Lagret var över största delen av schaktet
ca 0,2 meter tjockt förutom i SÖ där det var 0,5 meter tjock eftersom marken
var något upphöjd. Under matjorden fanns en beige, naturligt
förekommande lera. Närmast huset syntes en nedgrävningskant för
husgrunden ca 0,4 m ut från väggen. I övrigt fanns inga äldre lager eller
konstruktioner inom schaktet.

Slutsatser och utvärdering
Inga äldre lämningar framkom vid schaktningsövervakningen, endast ett
omrört matjordslager över hela ytan. Inga ytterligare arkeologiska insatser
krävs därför för det aktuella arbetet. Även om inget fanns bevarat av äldre
lämningar inom det aktuella schaktet är det svårt att uttala sig om
förhållandena utanför schaktets begränsningar. Eftersom den tidigare
topografin kan ha varit mer omväxlande och ojämn än dagens kan
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marklagren vara mäktigare på andra ställen i området, med mer av
bevarade lämningar. Dalarnas museum anser därför att även kommande
markarbeten i närheten bör överses arkeologiskt.

Sammanfattning
Dalarnas museum har utfört en arkeologisk schaktningsövervakning i
samband med markarbeten inom fastigheten Astern 6. Inga äldre
lämningar framkom vid grävningen varför inga ytterligare arkeologiska
insatser förordas. Framtida markarbeten i området bör dock övervakas
arkeologiskt.
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Dokumentationsmaterialet förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd
tillvaratogs.
Bilagor
1-2. Kartor/planer
3-4. Foton
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Bilaga 1. Utdrag ur fastighetskartan över Falun med undersökningsområdets läge i inringat
i blått. Skala 1:10 000
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Bilaga 2. Utdrag ur fastighetskartan med det aktuella schaktet markerat i blått. Skala 1:250

Bilaga 3. Undersökningsområdet från V innan schaktning. Fotograf: David
Fahlberg.

Bilaga 4. Schaktet från NÖ. Det djupare partiet ligger i bildens framkant
och har markerats med rosa märkfärg. Schaktets norra utlöpare syns inte
här men börjar direkt utanför bildens högra kant. Fotograf: David Fahlberg.

