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Inledning 
En arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning 
genomfördes i samband med nedläggandet av fiber- och fjärrvärmeledning 
till fastigheten Härden 13. Fastigheten ligger inom stadsdelen Gamla 
Herrgården i Falu stad och kommun (bilaga 1). Schaktningsarbetet innebar 
ingrepp i fornlämning L2001:4288 (tidigare RAÄ Falun 68:1). Länsstyrelsen 
beslutade därmed om en arkeologisk undersökning i form av 
schaktningsövervakning i samband med arbetet, dnr 431-11212-2018. 
Arbetet utfördes under 30 november och 3 december 2018 av en arkeolog 
från Dalarnas museum. Exploatör var Falu Energi & Vatten. 

Syfte 
Syftet med undersökningen var att med ett vetenskapligt arbetssätt 
dokumentera fornlämningen eller de delar av fornlämningen som kunde 
beröras genom planlagt arbetsföretag. Påträffade lämningar skulle om 
möjligt även dateras. 

Metod 
Schakt 1 togs upp strax utanför boningshusets ingång för att grävas ca 3 
meter söderut. Därefter grävdes schaktet ca 17 meter åt sydväst i riktning 
mot Hyttgatan. Schakt 2 togs upp vid gruvarbetarstugans ingång och 
grävdes ca 3 meter åt sydost för att ansluta till schakt 1. Schakten togs upp 
med maskin med planeringsskopa. Schakten grävdes skiktvis ned till ett 
djup av 0,9–1 meter. Delar av schaktväggarna handrensades av en arkeolog 
som därefter dokumenterade och fotograferade utvalda schaktväggar. 
Inmätningen gjordes digitalt med hjälp av RTK-GPS med GNSS mottagare.  

Undersökning och resultat 
Schakt 1 togs upp vid bostadshuset och grävdes ca 3 meter mot syd för att 
därefter grävas i sydvästlig riktning mot Hyttgatan (bilaga 2). Schaktet 
uppgick till en längd av cirka 20 meter. Övre delen av schaktet var 1–1,15 
meter bred, mot botten smalnade schaktet av och var ca 0,6–1 meter bred. 
Schaktet grävdes ned till ett djup av ca 0,5 meter i nordostligaste, och i 
sydvästligaste delen ca 0,9–1 meters djup. Lagerföljden dokumenterades i 
schakt 1 med en schematisk sektionsritning (bilaga 3).  
 
Ett tilläggsschakt (schakt 2) grävdes från ingången till en kraftigt ombyggd 
gruvarbetarstuga som fanns inom fastigheten. Schaktet grävdes mot sydost 
i riktning mot schakt 1 för att ansluta till densamma. Övre delen av 
schaktet var 1–1,3 meter bred, mot botten smalnade schaktet av och var ca 
0,6–1 meter bred. Schaktet grävdes ned till ett djup av ca 0,5 meter i norra 
delen, och i södra delen ned till ca 0,9–1 meters djup, lagerföljden 
dokumenterades med en sektionsritning (bilaga 3). 
 



 
Figur 1. Översikt över schakt 1 till vänster och schakt 2 till höger i bild, från S. Fotograf Jimmy A 
Karlqvist 

Där schakt 1 och 2 anslöt till varandra noterades tidigare nedlagda 
ledningar på ca 0,5 meters djup (figur 1). De såg ut att gå i nordostlig 
riktning mot boningshuset och i sydvästlig riktning ut mot Hyttgatan. Från 
schakt 1 och 2 anslutning fram till Hyttgatan fanns endast recenta bärlager i 
schaktväggarna. 
 

1. Asfalt, 0,05 meter tjockt. 
2. Grått grus, 0,15 meter tjockt. 
3. Ljusbrun sand, 0,25 meter tjockt. 
4. Grått grus, 0,2 meter tjockt 
5. Ljusbrun sand, 0,2 meter tjockt. 

Vid ingången till carporten noterades ett beige siltlager under lager 5, 
eventuellt den naturliga nivån. Strax utanför carporten noterades ett 
slagglager ca 1 meter brett vilket var avgrävd åt både sydväst och nordost 
(figur 2). I Hyttgatan iakttogs flertal ledningar som låg i nordvästlig-
sydostlig riktning och endast omrörda lager var synliga i schaktväggarna.  



 
Figur 2. Översikt över schakt 1 med recenta bärlager under carporten, samt ett beige siltlager som 
eventuellt är den naturliga nivån. Närmast i bild syns slagglagret som blivit avgrävd, från SV. 
Fotograf Jimmy A Karlqvist 

Slutsatser och utvärdering 
Inga äldre konstruktioner framkom vid schaktningsövervakningen. 
Däremot påträffades äldre kulturlager under slagglagret (sektion 2). Vid 
handrensning av sektion 1 påträffades toppen av samma kulturlager. 
Lagret bedömdes vara av äldre karaktär då det framkom mindre 
keramikskärvor av yngre rödgods och fragment av ben vilka ej tillvaratogs. 
Vid en arkeologisk förundersökning genomförd år 1992 på granntomten 
(bilaga 2) fann man i botten av schakten ett svart, sotig och slaggbemängd 
siltlager med inslag av benavfall och träbitar. Tolkningen som framfördes 



då var att den understa nivån tjänat som åker (Sandberg 2010). Det 
påträffade lagret kan mycket väl vara ett äldre odlingslager. Från carporten 
ut mot gatan påträffades endast recenta bärlager. Det bör dock betonas att 
eftersom inget av schakten grävdes ned till naturligt förekommande lager 
kan det inte uteslutas att äldre lämningar finns bevarade längre ned eller 
utanför schaktbegränsningarna. 

Sammanfattning 
I samband med nedläggning av fjärrvärme och fiber till fastigheten Härden 
13, genomförde Dalarnas museum vintern 2018 en arkeologisk 
schaktningsövervakning. Undersökningen berörde L2001:4288 (tidigare 
RAÄ Falun 68:1) som har skriftliga belägg från medeltiden. Två schakt 
grävdes inom fastigheten varav det ena gick ut till Hyttgatan. I botten på 
schakten framkom ett äldre kulturlager i den nordöstra delen av 
undersökningsområdet. I sydvästra delen fanns endast omrörda eller 
recenta bärlager. 
  



Referenser 
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Tekniska och administrativa uppgifter 
Länsstyrelsens diarienummer: 431-11212-2018 
Socken: Falu stad 
Fornlämning, RAÄ-nr: 68:1 
Fastighet: Härden 13, Hyttgatan 86 
Koordinater, mitten: N: 6719504 
(SWEREF99 TM) E: 533897 
Höjd (RH 2000): 115,20-116,80 
Inmätning: RTK-GPS med GNSS mottagare 
Utförandetid: 30 nov och 3 dec 2018 
Undersökt yta: 34 kvadratmeter 
Schaktlängd: 20 meter 
DM projektnummer: 1695 
DM diarienummer: 208/18 
DM foto accessionsnr: 2018/29 
Arkeologisk personal: Jimmy A Karlqvist 
Projektansvarig: Jimmy A Karlqvist 
 
Dokumentationsmaterialet i form av sektionsritningar och SHAPE-filer 
förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd tillvaratogs. 
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Bilaga 1.
Utdrag ur fastighetskartan med det aktuella 
undersökningsområdet markerat med blå ring.
Skala 1:10 000
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Bilaga 2.
Utdrag ur fastighetskartan med det aktuella 
undersökningsområdet markerat med svart.
Markerat med rött är sektionsritingarnas placering,
med grönt är tidigare nedlagda ledningar.
Det ljusblå området är granntomten som förundersöktes 1992. 
Skala 1:200
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1. Markplattor, 0,03 meter tjockt.
2. Sättsand, 0,15-0,2 meter tjockt.
3. Grått gruslager, 0,1-0,15 meter tjockt.
4. Omrört sand och gruslager med

inslag av småsten, 0,05-0,1 meter tjockt.
5. Mörkbrunt siltlager med inslag av kol,

slagg, tegelkross,träflis och enstaka
lerhorisonter, 0,03-0,05 meter tjockt.

6. Beige lerlager, 0,02-0,03 meter tjockt.
7. Svart slaggslager, 0,4-0,5 meter tjockt.
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1. Vegetationsskikt under trädäck med grus och
matjord, 0,02-0,05 meter tjockt.

2. Sandlager med grus, 0,03-0,07 meter tjockt.
3. Mörkbrunt siltlager med kol, tegelkross samt enstaka

inslag av slagg och träflis, 0,03--0,05 meter tjockt.
4. Svart slaggslager, 0,4-0,5 meter tjockt.
5. Brunt siltlager med inslag av kol,

slagg, tegelkross,träflis och enstaka
lerhorisonter, 0,05-0,07 meter tjockt, (ej bortgrävt).
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