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Inledning
En arkeologisk förundersökning genomfördes inför planerad exploatering 
inom fastigheten Härden 2. Fastigheten ligger inom stadsdelen Gamla Herr-
gården i Falu stad och kommun (figur 1). Exploateringen innebar utbyggnad 
av befintligt hus samt ingrepp i fornlämning Falun RAÄ 68:1. Länsstyrelsen 
beslutade därmed om en arkeologisk förundersökning inför exploateringen, 
dnr 431-9657-2017. Arbetet utfördes under 5–6 december 2017 av två arkeo-
loger från Dalarnas museum. Fastighetsägaren var exploatör.

Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan över området norr om Falu centrum. Förundersökningsområdet
ligger inom den blå ringen. Skala 1:10 000.
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Figur 2. Undersökningsområdet ungefärligt markerat med en blå cirkel på Faluns äldsta karta från år 
1628 (Planteboken 21b, Riksarkivet). Tomtområdet med krontecken markerat med röd rektangel avser 
Borns hyttegård. Norr är till höger.

Figur 3. 1782 års stadskarta (LMV U9-1:2) rektifierad mot dagens fastighetskarta. Undersökningsområdet 
är markerat med blått och är placerad inom tomt 10 i kv. 42, Gamla Herrgården. Skala 1:2000.
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Kunskapsläge
Gamla Herrgården har sitt namn från egendomen Born och är en av Faluns 
äldre stadsdelar. År 1336 omnämns gården Born i Torsångs socken. Sahlström 
framhåller att Borns närhet till Stora Kopparbergs kyrka indikerar att gården 
mycket tidigt varit en av ortens centralpunkter. Möjligen också att gården 
tillkommit tidigare än kyrkan och att gårdens ägare haft inflytande på kyrkans 
uppförande och placering till gårdens närhet (Sahlström 1961:8). 

Under 1400-talet blev gården ett prebende. Under Gustav Vasas styre 
konfiskerades gården av kronan år 1539 för att fungera som en fogdegård 
och sedan kungsgård från 1557. Under slutet på 1500-talet nådde gården sin 
höjdpunkt, men p.g.a. att egendomen splittrades genom förpantningar, för-
läningar och donationer förlorade gården sin ställning under 1630-talet (figur 
2). Fram till 1600-talets början låg även prästgården i denna stadsdel, i kv. 
Bergslagsgården söder om Magasinsgatan. År 1641 fick Falun stadsprivile-
gier och 1646 fick Falun en stadsplan med parallella långgator, tvärgator och 
rektangulära kvarter enligt tidens anda. Till denna stadsdel flyttade främst 
hytt- och gruvarbetare i mindre gruvstugor, med gavlarna vända mot gatan 
och spånklädda tak. Det rörde sig oftast om låga byggnader med ett eller två 
rum. Uppvärmning skedde med en öppen spis och på varje tomt fanns uthus 
åt djur för hushållningen. Än idag finns det kvar byggnader från 1600- och 
1700-talet (Olsson & Sundström 2012:65–68). 

Området tillhörde de delar av centrala Falun som inte påverkades av stads-
branden 1761. På den karta som upprättades över de drabbade tomterna är 
det aktuella området endast benämnt som Gamla Herrgården (LMV U-9 1:1). 
Några år efter stadsbranden upprättades ytterligare en stadskarta (figur 3), 
Härden 2 låg då inom en större tomt, nummer 10, vilken under denna tid ska 
ha ägts av Bergsman Eric Melchersson enligt den ägarförteckning som hör 
till kartan (LMV U-9 1:2).

Tidigare undersökningar
Ett flertal schaktningsövervakningar och förundersökningar har företagits i 
stadsdelen Gamla Herrgården (figur 4). I själva kvarteret Härden, nr 14, gjorde 
Dalarnas museum en förundersökning 1992. Då togs fyra sökschakt upp. 
Inom ytan påträffades 0,8–1,2 meter tjocka påförda och avsatta kulturlager. 
Överst påträffades bebyggelserester från sent 1800-tal och 1900-tal. Vidare 
påträffades även två avskilda bebyggelsefaser i norra och västra delen av 
fastigheten, varav den äldsta troligen var från andra hälften av 1600-talet, 
dock påträffades inga konstruktioner. Bottenlagret bestod av svart, sotig och 
slaggbemängd silt med lite slaktavfall och träflis. Kulturlagret som påträffades 
i botten tolkades ha kunnat fungerat som odlingsmark. Underst låg naturlig, 
orörd silt (Sandberg 2010). 

I kvarteret Hanrö, nr 12, vilken ligger strax väster om det aktuella under-
sökningsområdet, gjorde Dalarnas museum en förundersökning 1992, då fyra 
sökschakt togs upp. Vid förundersökningen påträffades slaggutfyllnader och 
lämningar av två husgrunder samt ytterligare en syll, en bit in på tomten. 
Bebyggelselämningarna som påträffades tolkades härröra från 1600-tal och 
1700-tal (DM dnr 313/92).

I kvarteret Sturen, nr 1, vilken ligger sydost om det aktuella undersök-
ningsområdet, gjorde Dalarnas museum en schaktningsövervakning 1993. 
Ett 2 meter djupt schakt togs upp, vilket innehöll tjocka slagglager och två 
möjliga bebyggelsenivåer. Den övre och yngsta nivån innehöll tecken på 
eldsvåda kring en lertätad stenfot. På den äldsta nivån påträffades rester av 
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ett plankgolv mellan ett par grundstenar. Båda bebyggelsenivåerna tolkades 
härröra från tiden efter stadsregleringen 1646. Ingenstans i det närmare 2 
meter djupa schaktet iakttogs naturlig, orörd silt (Pagoldh 1994). 

2009 gjordes en schaktningsövervakning av Dalarnas museum inom kvar-
teret Rostbruket, nr 14. Ett 0,6–1,2 meter djupt schakt grävdes genom slagg-
lager. En mark-/gårdsyta framkom på 0,3–0,5 meter under dagens markyta 
(Carlsson 2009).

Syfte
Syftet med förundersökningen var att fastställa och beskriva fornlämningens 
karaktär, ålder, utbredning och bevarandestatus. Förundersökningen skulle 
även ge länsstyrelsen ett fullgott underlag i den vidare beredningen av ärendet.

Metod och genomförande
Förundersökningen inleddes med en enklare kart- och arkivgenomgång för 
att få en uppfattning om bebyggelseförändringar under de senare århund-
radena. De tidigare undersökningarna i närområdet indikerade att en till tre 
bebyggelse- och/eller gårdsnivåer samt äldre odlingsmark kunde påträffas. 
Exploateringsytan var ca 114 kvm stor, och var en bebyggd gårdstomt. I och 
med att tomten var bebyggd försvårade byggnader och växtlighet framkom-
ligheten för grävmaskin och placeringen av sökschakten (figur 5). Det innebar 
att upptagande av sökschakt i inre delen av undersökningsområdet inte var 
möjlig. En annan försvårande omständighet var väderleksförhållandena då 
undersökningen genomfördes i december månad med minusgrader och snö. 

Figur 4. Utdrag ur fastighetskartan. Det aktuella undersökningsområdet är markerat med blått 
tillsammans med de tidigare undersökningarna utmarkerade. Skala 1:1500.
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Två schakt grävdes, ca 2,5–3,5 meter långa och 1,2–2 meter breda för att 
kunna studera hur lagren deponerats och varför, deras komplexitet, och om 
där fanns bevarade konstruktioner. Schakten grävdes ned till ca 0,5–1,5 meters 
djup för att nå naturlig mark. Schakten grävdes skiktvis ned till konstruktioner 
och kulturlager samt ned till naturlig mark. Konstruktioner, framschaktade 
ytor och schaktväggar handrensades i den mån det var möjligt. De lager och 
konstruktioner som bedömdes vara intakta och äldre dokumenterades i plan. 
Dokumentationen utfördes med digital inmätning av kulturlager, konstruk-
tioner samt schaktens utbredning med hjälp av en GNSS-mottagare med 
Nätverks-RTK. All inmätning skedde i SWEREF99 TM. Även underliggande 
stratigrafiska relationer dokumenterades. Konstruktioner och kulturlager 
kategoriserades efter deras materiella karaktär samt fotograferades. Samtliga 
kontexter beskrevs och tolkades löpande på kontextblanketter under fältar-
betet. Kontexterna gavs individuella id-nummer, A1, A2 etc. 

Konstruktioner vilka fortsatte in i schaktväggar och som bedömdes vara 
äldre än 1850 dokumenterades genom profilritningar och foto. Totalt kom ca 
8% av ytan att förundersökas.

Undersökning

Resultat
Två sökschakt grävdes inom undersökningsområdet och sammanlagt doku-
menterades 22 kontexter vilka bestod av en sten- och en träkonstruktion samt 
kulturlager. Se bilaga 1 för mer information om de påträffade kontexterna.

Schakt 1 placerades så långt norrut som möjligt i undersökningsområdet 
(figur 6). Schaktet var 3,5 meter långt, 1–1,25 meter brett, 0,8–1 meter djupt 
och hade rektangulär form. Schaktet grävdes i nordostlig-sydvästlig riktning 
med början ca 2 meter från Sturegatan. Innan schaktningen påbörjades note-
rades att området för schakt 1 låg ca 0,2 meter högre än nuvarande gatunivå. 

Figur 5. Översikt över schakt 1:s placering. Foto: Greger Bennström.
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Figur 6. Utdrag ur fastighetskartan med det aktuella undersökningsområdet markerat med blått och de 
två schakten i svart. Skala 1:300.

Figur 7. Sektionsritning 1 från 
schakt 1. Skala 1:20.
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Redan tidigt, på ca 0,25 meters djup, påträffades rester av en stenkonstruk-
tion, A2. Konstruktionen tolkades vara rester efter en stensyll (figur 7 och 8). 
Schaktet grävdes så långt åt väst det var möjligt. I västra delen av schaktet 
framkom rester av en tidigare gårdsyta, A13, på ca 0,3 meters djup. Lagret 
innehöll fåtal fynd, de som förekom var yngre rödgods, flintgods samt obrända 
ben. Gårdslagret hör troligtvis tidsmässigt ihop med A2. I samband med att 
schaktet grävdes ned till naturlig mark noterades en trolig nedgrävningskant 
A5 och ett möjligt konstruktionslager, A7, på ca 0,4–0,6 meters djup, till nyss 
nämnda stenkonstruktion. Därefter framkom flertal utfyllnads- och utjäm-
ningslager bestående av slagg och lera. 

Närmast botten på ca 0,8–1,0 meters djup framkom ett grågrönt lerig silt-
lager A12, vilken tolkats som ett äldre odlingslager. På grund av väderleken 
var kontaktytan mot den naturliga leran mycket diffus (figur 7). 

Schakt 2 grävdes i nära anslutning till schakt 1, i nord-sydlig riktning (figur 
6). Schaktet grävdes 2,5 meter långt, 1,6–2,4 meter brett och 1,0–1,3 meter djupt. 
Hela schaktet grävdes ned till naturlig mark. I schaktet påträffades mestadels 
utfyllnads- och utjämningslager, samt en eventuell äldre gårdsyta, A15, på ca 
0,50–0,55 meters djup. Vid schaktning ned till den naturliga marken framkom 
ett grönbrunt homogent lerig siltlager, A20 (figur 8). Lagret framkom på ca 
0,9–1,1 meters djup, troligtvis samma kontext som A12 i schakt 1. I lagret 
noterades inslag av tegelkross och träkol, lagret tolkades vara ett odlingsla-

0 1 20,5 Meter
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Schakt 1

A21

A22

A20

A7

A13
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Figur 8. De två förundersökningsschakten samt ett urval av de kontexter som påträffades vid 
undersökningen. Skala 1:50.
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ger. Nedgrävt i odlingslagret påträffades en träkonstruktion A21, bestående 
av fyra fragmentariska plankor liggandes i nord-sydlig riktning. Plankorna 
överlappade varandra, men inga spår efter sammanfogningar kunde noteras. 
Träkonstruktionen tolkas vara rester efter ett träskott dike som sannolikt 
fungerat som ett dräneringsdike till odlingslagret A20 (figur 8).

Analyser

Makrofossilanalys
Totalt samlades 5 jordprover in för makrofossilanalys. Dessa togs i första hand 
för att fastställa och beskriva vissa kulturlagers karaktär och bevarandestatus 
för att på så sätt kunna återge en bild av platsens användande. Prover togs ur 
kontexterna A10, A12, A15 och A20. Analyserna genomfördes av Fil. Dr. Jens 
Heimdahl, arkeobotaniker vid Arkeologerna SHMM.

Sammanfattningsvis kan sägas att bevaringsförhållandena för makrofossil 
inom undersökningsytan överlag var dålig. Ett prov från dike A21 uppvi-
sade bäst bevarandegrad i form av närvaro av stalldynga från foderväxterna 
ängsfryle och smörblomma. Stalldyngan kan antingen tolkas som allmänt 
härrörande från en näraliggande stallmiljö, eller som gödsel ingående i en 
odlingsjord. 

Makrofossilanalysen kan inte styrka att A12 och A20 brukats för odling, 
däremot fanns brukningsindikationer i anslutning till diket. För vidare pre-
sentation av metod och resultat hänvisas till Heimdahls rapport, bilaga 2.

Vedartsanalys
Från träkonstruktion A21 skickades ett prov för vedartsanalys. Syftet med 
analysen var huvudsakligen att välja ut ett lämpligt prov att skicka vidare för 
14C-analys. Det prov som skickades till Thomas Batholin, Scandinavian Dendro 

 

 IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

1400CalAD 1600CalAD 1800CalAD 2000CalAD
Calibrated date

  100BP

  200BP

  300BP

  400BP

  500BP

  600BP
R

ad
io

ca
rb

on
 d

et
er

m
in

at
io

n
Ua-57655 : 355±29BP

  68.2% probability
    1470AD (34.4%) 1530AD
    1570AD (33.8%) 1630AD
  95.4% probability
    1450AD (95.4%) 1640AD
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Dating, bestod av delar från en av plankorna. Vedartsanalysen påvisade att 
plankan var av tall (Pinus silvestris). Ett prov med ca 5 årsringar, max 10 år 
från bark, skickades för 14C-analys.

14C-analys
Provet från träkonstruktion, A21, skickades till Ångströmlaboratoriet, Upp-
sala Universitet. Resultat från 14C-analysen (figur 9) visade efter kalibrering 
en dateringen med en sigmas sannolikhet till två skilda tidsintervall. Det kan 
med 34,4% sannolikhet dateras till perioden 1470–1530 e.Kr. och med 33,8% 
sannolikhet till 1570–1630 e.Kr. (Ua-57655, 355±29).

Tolkning
Inom undersökningsområdet fanns bevarade kulturhistoriska lämningar. Det 
rör sig om rester av kulturlager, åtminstone en äldre gårdsyta och ett äldre 
eventuellt odlingslager med ett troligt dräneringsdike. Fynden bestod av ke-
ramik i form av yngre rödgods, flintgods och stengods, samt några enstaka 
benfragment. 

I schakt 1 framkom en gårdsyta, A13, och en stenkonstruktion, A2, som 
tolkas vara från perioden efter 1850. Vilken typ av konstruktion det är går 
inte att säkerställa utan att behöva ta upp ett större område, mest troligt är att 
konstruktionen fungerat som en stensyll. Det finns ingen byggnad utritad på 
Skarins karta från 1886, däremot på en karta från början av 1900-talet. I botten 
av schakter framkom vad som tolkas som ett eventuellt äldre odlingslager, A12. 

I schakt 2 framkom till stor del diverse utfyllnads- och utjämningslager. 
Dock framkom åtminstone en äldre gårdsyta, A15, vilken bör vara före år 
1850. I botten av schaktet framkom vad som tolkas som ett eventuellt äldre 
odlingslager, A20 vilken bör vara samma som A12 i schakt 1. Nedgrävt i 
lagret påträffades vad som tolkades vara ett träskott dike, A21, vilken fick 
en datering till innan stadens reglering. Odlingslagren bör därmed vara från 
samma period. Makrofossilanalysen påvisade förekomst av stalldynga i A20 
i anslutning till diket vilket kan tolkas som gödsel ingående i en odlings-
jord. Det ska dock nämnas att stalldyngan kan härröra från en näraliggande 
stallmiljö, vilket i sin tur tyder på någon form av närliggande bebyggelse. 
Odlings-/bebyggelsespåren kan härröra från hyttegårdens alternativt Hanrö 
bys verksamhet.

Utvärdering i förhållande till undersökningsplanen
Utvärderingen av undersökningen har gjorts i förhållande till den av läns-
styrelsens godkända undersökningsplan. Dalarnas museum anser sig ha 
uppnått det i undersökningsplanen angivna syftet med undersökningen i och 
med fältarbetet och föreliggande basrapport. Den tidplan som upprättades i 
undersökningsplanen har i huvudsak hållits, fältarbetet genomfördes dock 
under vintern vilket var allt annat än önskvärt. Basrapporten blev något för-
dröjd på grund av att alla analyser inte hade inkommit i tid. Den metod som 
angivits i undersökningsplanen var också den metod som kom att användas 
i fält. Undersökningens syfte var att fastsätta och beskriva fornlämningens 
karaktär, ålder, utbredning och bevarandestatus. Resultat och tolkning av 
dessa frågor har följaktligen presenterats i basrapporten. Lämningarna verkar 
till stora delar vara av dålig bevarandegrad vilket föranledde att en vidare 
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undersökning ej var aktuellt. Analyserna har delvis utförts enligt undersök-
ningsplanen, ingen dendrokronologisk analys var nödvändig och endast en 
14C-analys ansågs behövlig. I ett tidigt skede av undersökningen var det tydligt 
att den förväntade mängden fynd skulle komma att bli lägre, endast ett fåtal 
fynd påträffades, vilka alla har kasserats. Redovisning av utförd arkeologisk 
undersökning med tillhörande shapefiler har skickats till länsstyrelsen samt 
Riksantikvarieämbetet. Rapporten har även anpassats till de av länsstyrelsen 
prioriterade målgrupperna, Länsstyrelsen Dalarna och beställarna.

Sammanfattning
I samband med planerad byggnation inom fastigheten Härden 2, genomförde 
Dalarnas museum vintern 2017 en arkeologisk förundersökning av det aktuella 
exploateringsområdet. Undersökningen berörde en stadslager RAÄ 68:1 som 
har skriftliga belägg från medeltiden. Två sökschakt grävdes inom fastigheten 
och sammanlagt dokumenterades 22 kontexter vilka bestod av en sten- och 
en träkonstruktion samt kulturlager. 
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A1 Matjordslager
Homogent matjordslager av brun humös jord, 
troligen brukat till odling. Lagret hade mindre 
inslag av grus, småsten och slagg, sparsamt med 
tegelkross. Lagret innehöll även keramik som 
yngre rödgods, fajans och stengods, men även 
recent material som plast och porslin. Kontakty-
tan mot underliggande lager var distinkt men 
på vissa ställen ojämn. 
Tjocklek: 0,4 m
Fynd: flintgods 3 skärvor, yngre rödgods 4 
skärvor, stengods 1 skärva. Kasserade.
Schakt: 1, 2
Ligger ovan: A2, A3,
Deposition – Tertiär
Handling – Konstruktion

A2 Stensyll
Stensyll med nio stycken stenar vilka var mellan 
0,2–0,4 meter stora. Riktningen på stensyllen 
var ostnordostlig-västsydvästlig. Stensyllen vek 
av och fortsatte mot sydost in i schaktväggen. I 
västra delen påträffades ett beige lerlager med 
tegelkross (A3) som låg upp mot stenarna. Un-
der A2 syntes en svacka ca 0,1 meter djup. Möj-
ligtvis har svackan tillkommit p.g.a. sättning.
Höjd: 0,1–0,2 m
Längd: 0,9 m
Bredd: 0,4 m
Schakt: 1
Ligger under: A1, A3 
Ligger ovan: A4
Samtida med A13

A3 Utfyllnadslager
Ett lager av beige homogen lera, möjligtvis 
tillkommit i samband med att stensyll A2 gått 
ur bruk.
Tjocklek: 0,1–0,3 m
Schakt: 1
Ligger under: A1 
Ligger ovan: A2, A4, A13
Deposition - Tertiär
Handling – Konstruktion

A4 Fyllning till A2
Brun sandig silt med inslag av träkol, grus, små-
sten och slagg. Lagret tunnade ut mot öst. Kon-
taktytan mot underliggande lager var distinkt. 
Tjocklek: 0,05–0,15 m
Schakt: 1
Ligger under: A1, A2 

Ligger ovan: A5
Deposition - Tertiär
Handling – Konstruktion

A5 Nedgrävning till A2
Nedgrävning till stensyll A2. I plan oregelbun-
den form, rundad bottenform och något ojämn.
Djup: 0,25 m
Längd: 0,5 m 
Bredd: 0,8 m
Schakt: 1
Ligger under: A4
Ligger ovan: A6, A7, A8, A9, A10

A6 Utjämningslager
Beige homogen lera, lagret var skuret av ned-
grävning A5. I östra delen var leran rödaktig 
eventuellt eld- eller värmepåverkad. Kontakty-
tan mot underliggande lager var distinkt.
Tjocklek: 0,05–0,1 m
Schakt: 1
Ligger under: A4, A5
Ligger ovan: A7
Deposition – Tertiär
Handling – Konstruktion

A7 Konstruktionslager
Ett gråbrunt lager bestående av sand och lera 
med inslag av tegelkross. Eventuellt ett kon-
struktionslager åt ett bortplockat ovanliggande 
golv. På vissa partier i schaktväggarna syntes 
en 0,01 meter tjock horisont bestående av trä. 
Vilket kan vara en rest av en eventuell golvnivå. 
I plan noterades inga trärester, lagret fanns ej 
väst om stensyll A2. 
Tjocklek: 0,1 m
Schakt: 1
Ligger under: A6
Ligger ovan: A8
Deposition – tertiär
Handling – konstruktion

A8 Slagglager
Svartbrunt utjämningslager bestående av slagg 
med stort inslag av träkol och sot. Lagret låg 
över hela schaktet förutom där man grävt ned 
stensyll A2. 
Tjocklek: 0,1–0,15 m
Schakt: 1
Ligger under: A7
Ligger ovan: A9
Deposition – Tertiär
Handling – Konstruktion 

Bilaga 1 Kontextbeskrivningar
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A9 Utjämningslager
Ett gråbrunt lager bestående av homogen sand 
med inslag av trä. Lagret tunnade ut mot öst 
och mot väst blev lagret mer sotigt. :
Tjocklek: 0,05–0,1 m
Schakt: 1
Ligger under: A8, A13
Ligger ovan: A10
Deposition – Tertiär
Handling – konstruktion

A10 Utjämningslager
Lagret bestod av beige homogen lera. Ovan 
lagret låg en tunn horisont som i fält bedömdes 
som en eventuell markhorisont, ett prov sam-
lades in för makrofossilanalys. I östra delen av 
schaktet var kontaktytan infiltrerad och ojämn. 
I västra delen var kontaktytan distinkt. Lagret 
har troligtvis tillkommit som utjämning paral-
lellt med lager A11. Nedgrävning A5 hade fysisk 
kontakt med lagret. 
Tjocklek: 0,1–0,15 m
Analys: Makro
Schakt: 1
Ligger under: A9, A6
Ligger ovan: A11
Deposition – Tertiär
Handling – konstruktion

A11 Slagglager
Brunbeige lager bestående av slagg och lera. 
Troligtvis är lagret samtida med utjämningsla-
ger A10.
Tjocklek: 0,1 m
Schakt: 1
Ligger under: A10
Ligger ovan: A12
Deposition – Tertiär
Handling – Konstruktion 

A12 Odlingslager
Grågrön lerig silt, troligtvis äldre odlingslager. 
På grund av väderleken var kontaktytan mot 
den naturliga leran mycket diffus. 
Tjocklek: 0,1 m
Analys: Makro
Schakt: 1
Ligger under: A11
Ligger ovan: naturlig lera
Deposition – tertiär
Handling – brukning 

A13 Gårdslager
Ljusbrunt sandig silt och förhållandevis kom-
pakt. Fåtal inslag av träkol, tegelkross, grus, 
småsten och slagg. I lagret fanns även horisonter 
med beige lera, troligtvis fortsättning på lager 
A3. I lagret förekom fåtal fynd i form av yngre 

rödgods, flintgods samt obrända ben. 
Tjocklek: 0,05–0,07 m
Fynd: flintgods 2 skärvor, yngre rödgods 5 
skärvor, obrända ben 2 fragment. Kasserade.
Schakt: 1, 2
Ligger under: A3 i S1, A1 i S2
Ligger ovan: A9 i S1, A14 i S2
Deposition – primär
Handling – brukning
Samtida med A2

A14 Slagglager
Brunt homogent lager bestående av slagg. 
Troligtvis tillkommit som utjämning eller ut-
fyllnad. Kontaktytan till underliggande lager 
var distinkt 
Tjocklek: 0,2 m
Schakt: 2
Ligger under: A13
Ligger ovan: A15
Deposition – Tertiär
Handling – Konstruktion 

A15 Gårdslager
Äldre gårdslager bestående av brun sand och 
silt. Fragmentariska förekomster av träkol, 
bränd lera, tegelkross, grus, småsten, och slagg 
noterades, vilket tyder på en öppen gårdsyta. 
Lagret var relativt kompakt med förekomst av 
mindre bitar bark vilket kan ha fungerat som 
marktäckning. Inga fynd påträffades. 
Tjocklek: 0,01–0,02 m 
Analys: Makro
Schakt: 2
Ligger under A14
Ligger ovan: A16
Deposition – primär
Handling – brukning

A16 Utjämningslager
Lagret bestod av beige homogen siltig lera. I väs-
tra delen av schaktet var lagret något tjockare. 
Kontaktytan till underliggande lager var ojämn. 
Tjocklek: 0,2–0,3 m
Schakt: 2
Ligger under: A15
Ligger ovan: A17
Deposition – Tertiär
Handling – konstruktion

A17 Utjämningslager
Gråbrunt lager bestående av homogen sand 
med inslag av grus. En skärva yngre rödgods 
med hornmålad dekor påträffades i lagret.
Tjocklek: 0,1 m 
Fynd: yngre rödgods 1 skärva Kasserat.
Schakt: 2
Ligger under: A16
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Ligger ovan: A18, A19
Deposition – tertiär
Handling – konstruktion

A18 Utjämningslager
Lagret bestod av beige homogen siltig lera. I 
nordvästra delen av schaktet tunnade lagret ut 
till 0,02 meter. Kontaktytan till underliggande 
lager var distinkt. 
Tjocklek: 0,02–0,15 m
Schakt: 2
Ligger under: A17
Ligger ovan: A19
Deposition – Tertiär
Handling – konstruktion

A19 Slagglager
Svartbrunt lager bestående av slagg. Inslag av 
sot, träkol, bränd lera och träflis Troligtvis har 
lagret tillkommit vid samma tillfälle som A18 
och har troligtvis fungerat som utjämning eller 
utfyllnad. 
Tjocklek: 0,15–0,2 m
Schakt: 2
Ligger under: A18
Ligger ovan: A20
Deposition – Tertiär
Handling – Konstruktion 

A20 Odlingslager
Grönbrun homogen lerig silt, troligtvis samma 
som A12. I lagret noterades inslag av tegelkross 
och träkol. Ett makrofossilprov togs från lagret 
för klargöra om det varit ett odlingslager. 
Tjocklek: 0,05–0,1 m
Analys: Makro
Schakt: 2

Ligger under: A19, A21, A22
Ligger ovan: naturlig lera
Deposition – tertiär
Handling – brukning 

A21 Träkonstruktion
Träkonstruktion funnen i nordvästra delen av 
schaktet, och som fortsatte in i södra schaktväg-
gen. Konstruktionen bestod av 4 fragmenta-
riska plankor liggandes i nord-sydlig riktning. 
Plankorna var överlappade varandra, spår efter 
andra typer av sammanfogningar syntes inte. 
Träkonstruktionen tolkas vara rester efter ett 
träskott dike som sannolikt fungerat som ett 
dräneringsdike till odling. Ett makrofossilprov 
togs ovan träkonstruktionen. Troligtvis har 
materialet tillkommit när diket gått ur bruk. 
Men skulle kunna ge en bild av omkringlig-
gande odling.
Höjd: 0,25 m
Längd: 0,9 m
Bredd: 0,55 m
Schakt: 2
Ligger under: A19
Ligger ovan: A22

A22 Nedgrävning 
Nedgrävning till träkonstruktion A21. I plan 
rektangulär form, bottenformen ojämn.
Djup: 0,25 m
Längd: 0,9 m 
Bredd: 0,55 m 
Schakt: 2
Ligger under: A21
Ligger ovan: naturliga leran
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Teknisk rapport

Jens Heimdahl, Arkeologerna – Statens histo-
riska museer 2018-06-19

Bakgrund
Under den arkeologiska förundersökningen i 
kv Härden 2, Falun RAÄ68:1, december 2017, 
togs fem jordprover för makroskopisk analys. 
Kvarteret ligger inom den del av Falun där 
bebyggelse funnits sedan medeltiden, innan 
staden anlades. Två schakt undersöktes, i schakt 
1 påträffades rester av en husgrund, med tillhö-
rande gårdslager och odlingshorisonter. I schakt 
2 utgjordes lämningarna av ett träskott dike, 
gårdslager och odlingshorisonter. Tolkningarna 
av odlingshorisonterna är osäkra. Syftet med 
den makroskopiska analysen är dels att utifrån 
innehåll tolka i vilken kulturmiljö lagren till-
kommit och försöka förstå deras tillkomstsätt. 
Dels att söka efter lämpligt dateringsmaterial, 

samt att avgöra bevarandegraden för organiskt 
material.

Metod och källkritik
Provtagningen genomfördes av arkeologerna 
under utgrävningen och innehöll torrvolymer 
om 0,3–2 liter jord. Inkomna till laboratoriet 
preparerades proverna genom flotation enligt 
metod beskriven av Wasylikowa (1986) och 
våtsiktades i siktar med minsta maskstorlek 0,25 
mm. Även den kvarvarande flotationsresten 
av tyngre minerogent material våtsiktades och 
genomsöktes. Efter floteringen samlades provet 
upp och förvarades fuktigt i en tillsluten plast-
påse till dess det analyserades. Identifieringen 
av materialet skedde under ett stereomikroskop 
med 7–100 gångers förstoring. I samband med 
bestämningarna utnyttjades litteratur (främst 
Cappers m. fl. 2009) samt referenssamlingar av 
recenta fröer. Den makroskopiska analysen har 
främst behandlat växtmakrofossil (som inte är 
ved eller träkol), men även puppor, fekalier, 
smältor, slagg, ben mm har eftersökts.

Bilaga 2 Makroskopisk analys

Härden 2 Falun Schakt
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Volym/l 0,3 0,5 1,5 2 1
Näver ●● ●
Träflis & bark ●● ●● ●●●
Träkol ●●● ●●● ●●● ●●

Örtartade växter Rottrådar ●● ●●● ●●
Köksavfall Brända benfragment ●

Ullfragment ●
Tegelfragment ●● ●●
Slagg ● ● ●

Oförkolnade frukter/fröer
Ängsfryle Luzula cf. multiflora 2
Smörblomma Ranunculus acris 1
Svinmålle-typ Chenopodium album - type 1
Krusskräppa Rumex cf. crispus 1
Smultron Fragaria vesca 1

1 2

Buskar/träd

hantverksavfall
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Analysen har gjort i stadskulturlager som 
huvudsakligen bedöms ligga in situ senan till-
komst och övergivande, men mycket begränsad 
bioturbation efter detta. Allt bevarat organiskt 
material med undantag för rottrådar antas här-
röra från äldre tid och har därför inkluderats i 
analysen.

Analysresultat
I bifogade tabell har en del av materialet (det 
som inte är förkolnade fröer och frukter) kvan-
tifierats enligt en grov relativ skala 1-3 prickar, 
där 1 prick innebär förekomst av enstaka (ca 1-5 
st) fragment i hela provet. 2 prickar innebär att 
materialet är vanligt – att det i stort sett hittas i 
alla genomletningar av de subsamplingar som 
görs. 3 prickar innebär att materialet är så van-
ligt att de kan sägas vara ett av de dominerande 
materialen i provet och man hittar det var man 
än tittar. Förkolnat och oförkolnat material har 
separerats i tabellen.

Diskussion
Överlag är innehållet i proverna mycket litet, 
vilket delvis förefaller bero på dåliga bevarande-
förhållanden för organiskt material, i synnerhet 
för A10, 12, och 15. I A20 råder bättre bevaran-
deförhållanden vilket visas av förekomsten 
av ull och en del ömtåligare växtfröer. Här är 
orsaken till det fattiga innehållet en annan än 
att det brutits ner.
A10 – tunn horisont i utjämningslager
Innehållet domineras av träkol, med inslag av 
tegel och lite slagg. Rottrådarna är det enda 
oförkolnade organiska materialet och visar att 
rotpenetrationen skett i sen tid vilket sannolikt 

lett till ökad bioturbation och nedbrytning av 
organiskt material. De kvarvarande innehållet 
pekar på att det rör sig om rivningsmassor.
A12 – odlingshorisont?
Provet innehöll endast träkol, utifrån vilket det 
i detta sammanhang är omöjligt att tolka huru-
vida jorden utgörs av en äldre odlingshorisont 
eller ej.
A15 – markhorisont på gård
Vid sidan om det tämligen anonyma innehållet 
av träflis, träkol och ett ogräsfrö, kan ett bränt 
benfragment tolkas som spår av köksavfall, 
vilket i sin tur tyder på någon form av närlig-
gande bostadshus.
A20—odlingshorisont och dike (två prover)
Provet i diket uppvisade bäst bevarandeförhål-
landen och visar genom sin sammansättning på 
närvaro av stalldynga i form av foderväxterna 
ängsfryle och smörblomma. Stalldyngan kan 
antingen tolkas som allmänt härrörande från 
en näraliggande stallmiljö, eller som gödsel 
ingående i en odlingsjord. Samma tolkning kan 
göras med smultron. Innehållet kan inte ensamt 
bekräfta att det rör sig om en odlingshorisont, 
men stödjer möjligheten till en sådan tolkning. 
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