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Inledning
Falu Energi och Vatten hade beviljats tillstånd att göra ingrepp i
fornlämning L2001:4288 (tidigare RAÄ Falun 68:1) för nedläggning av
optofiber och fjärrvärme. Ingreppet skulle ske inom fastigheterna
Konstmästaren 2 och Falun 7:26 i Falu stad och kommun, Dalarnas län.
Dalarnas museum tilldelades uppdraget att utföra en arkeologisk
schaktningsövervakning i enlighet med länsstyrelsens beslut dnr: 431-29272019. Fältarbetet utfördes mellan 17–18 september 2019. Beställare av
arbetet var Falu Energi och Vatten.

Syfte
Syftet med undersökningen var att dokumentera de eventuella
konstruktioner, kulturlager eller anläggningar som framkom under
schaktningsarbetet.

Metod
Schaktningsarbetet utfördes med grävmaskin och arbetet övervakades av
arkeolog från Dalarnas museum. Schaktet beskrevs i skrift samt
fotodokumenterades under arbetets gång. Två partier handrensades och
dokumenterades med sektionsritningar (S1 samt S2 se bilaga 3). Schakt och
sektioner mättes in med RTK-GPS.

Resultat
Då arkeolog från Dalarnas museum blev tillkallad hade stora delar av
schaktningsarbetet redan genomförts, detta trots att entreprenören
informerats om att arkeolog måste närvara under grävarbetet.
Länsstyrelsen informerades om händelsen. Schaktets totala längd uppgick
till 40,5 meter och var mellan 0,8–1,4 meter brett. I den del av schaktet som
låg i Ornäsgatan (bilaga 3) noterades att sydvästra schaktväggen in mot
husväggen enkom utgjordes av omrörda massor och tidigare
ledningsschakt. Lagerföljden i den nordöstra schaktväggen föreföll
däremot vara relativt intakt och sammanhängande varför en schematisk
sektionsritning utfördes (S2). Lagerföljden dokumenterades enligt följande:
1.
2.
3.
4.

Asfalt, 0,05 meter tjockt.
Slagglager, 0,3 meter tjockt.
Slagglager med inslag av grovkornig sand, 0,25–0,3 meter tjockt.
Svartgrå slagglager, 0,3 meter tjockt och mycket kompakt med
inslag av kol.

I schaktet som löpte nordväst-sydost inne på gården närmast huset mellan
anslutning 1 och 2, noterades endast grästorv och matjord ner till 0,25–0,3
meters djup. I den sydöstra schaktväggen kunde i övrigt endast omrörda
massor noteras. Denna schaktdel blev djupare åt nordväst i området
närmast anslutning 2 invid den norra byggnaden, här uppgick djupet till

0,85 meter. Från anslutning 2 svängde schaktet sedan av i rät vinkel åt
nordost vidare ut mot portlidet och Ornäsgatan (bilaga 4). Under
matjorden i schaktets nordvästra vägg noterades här ett beige lerlager på
cirka 0,25-0,3 meters djup, under detta framkom ett slagglager, 0,3-0,4
meter tjockt. Slagglagret löpte från anslutning 2 med ökande tjocklek i
riktning mot Ornäsgatan. Överlag föreföll lagerföljden vara relativt intakt i
den nordvästra schaktväggen utav detta schaktavsnitt. Mitt på den
nordvästra schaktväggen påträffades också en trolig syllstock (bilaga 5)
samt rester av trä, möjligen efter ett trägolv sammanhörande med nyss
nämnda syllstock. Dessa hade blivit avgrävda under den tidigare
schaktningen som inte hade kontrollerats av arkeolog. En sektionsritning
(S1) uppfördes med stor svårighet i anslutning till den troliga syllstocken
då nedläggning av rör påbörjats innan dokumentationen kunde slutföras.

Slutsatser och utvärdering
Ingen arkeolog närvarade under stora delar av schaktningen då Dalarnas
museum ej informerats om att arbetet påbörjats. Huruvida schaktet
innehållit några daterbara anläggningar eller konstruktioner kunde inte
klart fastställas. Emellertid noterades att schaktväggarna som vette bort
från huvudfastigheten föreföll utgöras av tämligen orörda lager med lera,
slagg och sand. I nordvästra delen av schaktet framkom avgrävda rester av
en stock samt trärester i schaktväggen. Dessa torde vara resterna efter en
konstruktion, möjligen en syllstock med samhörande trägolv.
Närmast in mot huvudfastigheten var lagren omrörda av markarbeten och
tidigare schaktningsarbeten, inget av arkeologiskt intresse framkom där.

Sammanfattning
Under hösten 2019 genomfördes en arkeologisk schaktningsövervakning i
samband med att Falu Energi och Vatten AB utförde schaktningsarbeten
inom fastigheterna Konstmästaren 2 och Falun 7:26. I delar av schaktet
kunde flera partier med orörda lager noteras, även rester av trä och möjlig
syllstock, vilka dokumenterades i en sektionsritning. Lämningarna hade
blivit avgrävda under schaktningsarbetet. I övrigt framkom inget av
arkeologiskt intresse, endast omrörda fyllnadsmassor.
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Bilaga 1. Översiktskarta. Utdrag ur
fastighetskartan över Falu stad.
Undersökningsområdet utmärkt med
blå cirkel. Skala 1:4000

Bilaga 2. Utdrag ur fastighetskartan. Schaktet
utmärkt med blå polygon. Sektionerna S1 samt S2
utmärkta i rött. Anslutning 1 respektive 2
utmärkta med gröna punkter. Skala 1:120

Bilaga 3. Översiktsbild
nordöstra delen av schaktet
utmed Ornäsgatan. Bild från
sydost. Foto: Jimmy Axelsson
Karlqvist

Bilaga 4. Översiktsbild schaktet
mellan anslutning 2 och
Ornäsgatan. Bilden från nordost.
Foto: Jimmy Axelsson Karlqvist

Bilaga 5. Sektion 1 (S1). Ner mot
schaktbotten till vänster om skalstocken
sticker resterna av trästocken ut. Bilden från
sydost. Foto: Jimmy Axelsson Karlqvist.

