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Inledning
Norra delen av kvarteret Västra Falun i centrala Falun drabbades av en brand
2007. Pub Engelbrekt, den f.d. Reginabiografen vid Stigaregatan, förstördes
helt medan Egnellska huset vid Helsingtorget klarade sig bättre. Det eldhärjades sedan ytterligare en gång under återuppbyggnaden 2008. Byggnaden
har bedömts ha så stor betydelse för stadsbilden att den skall bevaras, trots
de två bränderna. I det planerade återställandet ingår en nybyggnad längs
Stigaregatan på den tidigare biografens plats (figur 1).
Anledningen till förundersökningen var att byggnationen skulle ske i
stadslager inom Faluns gamla stadskärna, RAÄ 68. Dalarnas museum fick då
i uppdrag att utföra en förundersökning i enlighet med länsstyrelsens beslut,
dnr 431-10798-09. Fältarbetet utfördes under slutet av oktober och början av
november 2009. Exploatör var Falu kommun, Fastighetskontoret.
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Figur 1. Undersökningsområdet kan ses som en svart markering på fastighetskartan. Skala 1:20 000.
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Syfte
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa om det
under mark fanns anläggningar och kulturlager från äldre tiders verksamhet. Förundersökningen skulle ge ett fullgott underlag för bedömningen av
fornlämningens kunskapspotential inför ett eventuellt beslut om särskild
undersökning. Undersökningens resultat skall även kunna användas av undersökare vid upprättandet av undersökningsplan för särskild undersökning.

Kunskapsläge
Kvarteret ligger centralt i Falun nära Falubron, vid Helsingtorget och Stigaregatan, de förmodligen äldsta och mer betydelsefulla delarna av staden.
Kopparvågen var en viktig länk i kopparframställningskedjan och transportsystemet.

Medeltida belägg och bebyggelse
Falu gruva har det äldsta kända skriftliga belägget i trakten, biskop Peters
bytesbrev från 1288, men gruvbrytningen startade förmodligen ett halvt millennium tidigare. Belägget för Born från 1336 tillhör de äldre, det avser den
gård som sedan blev kungsgård. Äldsta belägget för namnet Falun är från
år 1400. Det visar att Falan var tingsplats, i dombrevet står ”ting waro oppa
falene” (DD57). Det finns fler medeltida dokument som nämner ting på Falan,
t.ex. DD87 från 1439.
De äldsta omnämnandena av Falu bro är nästan lika gamla som för Falan. Från 1405 finns ett dokument som behandlar ”een gardh ligghiandhe a
hedhene wit fala broo som kallas Heynearfuit” (DD655). Ett dokument från
1438 handlar om kyrkans köp av fyra tomter vid bron vid falorne. Det var en
tomt ”jngisarff”, två tomter vid ”knapzarff” och ”the fiærdhe swa som liggher
widh for:da broo westhan til.” (DD868). Det var således bara en tomt som låg
nära bron, de andra låg en bit ifrån. Ingarvet kan syfta på gården nära gruvan,
dagens Ingarvet. Var Knapzarvet låg är okänt.
Det sätt på vilket benämningarna Falan och Falu bro används i dokumenten tyder på att Falan och bron var viktiga utgångspunkter för orienteringen
i området, de bör således vara gamla och välkända referenspunkter.
Hur omfattande den medeltida bebyggelsen var kan 1628 års karta ge en idé
om (figur 3). Den visar att huvuddelen av bebyggelsen låg väster om ån, bl.a.
inom den stadsdel som än idag kallas Falan, men det fanns också bebyggelse
öster om ån, på Åsen. De flesta bergsmän bodde dock inte på Falan eller nära
gruvan utan på bergsmansgårdar spridda i hela Kopparbergslagen (figur 2).

Torghandel
I resonemangen kring vilka aktiviteter som förr ägde rum på Falan brukar
torghandeln nämnas. Regleringen av torghandeln är gammal, den finns
inskriven i Magnus Erikssons privilegier för Kopparberget 1347. Där sägs
att Kopparberget skall ha två torgdagar i veckan, onsdag och lördag och det
framgår att det gäller partihandel, dvs att det var tillåtet för köpmän utifrån
att handla (Söderberg 1932:431), men inte närmare var den skulle bedrivas.
Numera sätter man snarast likhetstecken mellan torghandel och detaljhandeln,
men detaljhandeln reglerades inte där.
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Figur 2. Utdraget ur Tabula Geographica visar att det 1640 fanns en hel del bebyggelse på Åsen och på
Falan mellan Gruv- och Hyttbäcken, men också många bergsmansgårdar i omgivningarna. De fyrkantiga
symbolerna markerar hyttor (LMV U5).

En intäkt för att handel var viktig var de bodar som nämns i Gustaf Vasas
räkenskaper. Måns Nilsson Svinhuvud hade ägt 18 bodar som dragits in till
kronan. De förefaller sedan ha hyrts ut till köpmän och hantverkare (Söderberg 1932:358), men deras fysiska placering är oklar. Och förmodligen fanns
det fler bodar än Måns Nilssons. Några bodar skall ha legat vid Torggränd
(Hildebrand 1946:16), med det menas antingen Stigaregatan eller västra delen
av Svärdsjögatan. Idén om Hälsingtorget som ett centralt torg för detaljhandel
är en tolkning som framförts av Sahlström (1925). Hälsingtorget har funnits
sedan Falun blev stad, men om det kunde användas som torg dessförinnan
är tveksamt. Området var för låglänt.

Falubron
Av allt att döma fanns det två broar över Faluån under senmedeltiden (Nybron, den tredje bron, bör ha tillkommit i början av 1600-talet), Falubron och
bron vid Borns hyttegård. Bron vid Borns hyttegård har det bästa broläget
och bör enligt Friberg vara äldst och förklarar då också Stora Kopparbergs
kyrkas läge (1956). Broarna förband viktiga vägstråk. Till bron vid Borns hyttegård ledde vägstråk norrifrån, från Rättvik och från Svärdsjö. Vägen ledde
förbi Stora Kopparbergs kyrka, Born och sedan vidare västerut till Tunavägen
över Morbygden. Från Tuna- och Torsång/Aspebodavägen kunde man också
ta sig över Falubron och fortsätta längs Strandvägen och Myckelmyravägen
mot Svärdsjö och Gävle (Friberg 1956).
Falubron var mycket långsträckt, den gick över ett stort sankt parti ända
från Stora Torget till Myntgatan. Trädgårdsmästare Lindberg observerade
vad han tolkade som västra brofästet vid en schaktning under Egnellska
huset 1936, och det östra 1938, i västra hörnet av Stora torget. Lindberg antar
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Figur 3. Fahlun Wedh Kopparberget Anno 1628 (Sahlström 1925). Undersökningsområdet (ljusrött)
är ungefärligt markerat. Norr är till höger i bilden.

vidare utifrån sina observationer att den plats där Falugatan nu är belägen
kan ha varit en holme, avsatt av lerslamm i lugnare vatten, i Faluåns utlopp.
(Lindberg 1937). Med benämningen Falubron menades således inte bara den
fribärande brokonstruktionen över ån, utan även vägbanken över Holmen,
dvs nuvarande Falugatan. Falubron var inte någon smal spång utan både
lång och bred, det kunde t.ex. ligga ved staplad där. I längder från 1620-talet
anges flera personer bo på bron (Friberg 1956).

Kopparvågen
Under 1500-talets senare hälft bör det, förutom kronovågen vid Borns hyttegård, ha funnits en kopparvåg för vägning av bergsmännens koppar (Kristiansson 1993:15). Behovet av en speciell bergsmansvåg hängde ihop med att
det 1546 infördes tionde och vågtvång på koppar. Var vågen mer exakt har
legat vet ingen, men den kan ha legat vid Falan. Forskare har dock brukat
anta att vågen flyttades till sin nuvarande plats först på 1630-talet, men enligt
Kristiansson finns det inga entydiga belägg för den tolkningen, utan vågen
kan ha placeras där tidigare (1993:30). Sahlström är en av de som anser att
utfyllnaden för Kopparvågen började först 1631 och att det var då vågen
uppfördes på nuvarande plats, först byggdes vågen, sedan fylldes hela torget
ut med slagg (1961:15). Kartmaterialet talar dock för att vågen funnits där på
1620-talet. En fyrkantig markering finns på vågens plats på 1628 års karta
(figur 3) och även på 1624 års dessein (förslag till stadsplan).
”Men sielfwe Torget war med watn öfwerflutet, så at man kunde med
pråmer komma in til wågen, men sen fylltes en wäg ut öfwer Torgett” (Kristiansson 1993:30). Så beskrevs torget på 1630-talet i ett vittnesmål två decennier
senare. Det våghus som byggdes på 1630-talet finns beskrivet i ett inventarium
från 1759, två år före stadsbranden (1993:40).
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Falun före regleringen
Kartan från 1628 är intressant men svårtolkad (figur 3). Den har stora vinkelfel
och är därför svår att jämföra med senare kartor. Kartan visar en helt annan
rumslig struktur än den Falun fick efter regleringen. Om den avspeglar den
medeltida bebyggelsestrukturen eller om det gjordes några förändringar efter
branden 1569 är okänt (Hildebrand 1946:15f).
I västra delen av Falun visar den bl.a. Hyttbäcken med hyttor och en damm
vid kv Hyttkammaren. Nedanför Hyttbäcken finns ett område med bosättningar utritat. Det sträckte sig ner mot ån, dock inte ända ner. Det motsvarar
ungefär dagens stadsdelar Nedre Elsborg, Falan och Prästtäkten. En bit norr
om Hyttbäcken låg Borns hyttegård och ett antal hyttor längs ån. På åns östra
sida fanns områden med bosättningar längs åsen och ner mot Trumbäcken,
men nästan inga närmast ån. Öster om Trumbäcken låg Stora Kopparbergs
kyrka. Det fanns två broar över ån; Falu bro och Nybron. Av någon anledning
finns ingen bro utritad vid Borns hyttegård mot Stora Kopparbergs kyrka,
men den bör ha funnits. Vid Falubron är en byggnad markerad med ett kryss,
det är troligen Kopparvågen.
Från bron går tre vägar västerut. Vinkelfelen är förmodligen betydande,
den högra gatan bör kunna vara Stigaregatans föregångare.

Figur 4. Karta upprättad efter branden 1761 (LMV U9-1:2). Bergsfiskal C.A. Halldin ägde tomterna 8
och 9 i kvarter 28 Västra Falun. Undersökningsområdet är rödmarkerat.
Arkeologisk förundersökning – Egnellska tomten
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Falan efter stadsbranden
1761 härjades staden svårt av flera stora bränder. Först brann norra delen av
staden den 20 juni och sedan delar av centrala staden natten till den 1 juli.
Nära 350 av de största och bäst bebyggda tomterna i stadens centrum, på ömse
sidor om ån, lades i aska. Branden drog fram rakt över det nu aktuella undersökningsområdet och tomten blev troligen hårt drabbad. Falubron brann ned
helt. Landshövdingen initierade att det skulle göras justeringar i stadsplanen
innan kvarteren byggdes upp igen, men man hann inte riktigt med och många
byggde nya hus på sina gamla grunder och källare (Sahlström 1961:48f).
Enligt 1761 år karta, dvs den karteringen som gjordes efter stadsbränderna,
fanns 15 tomter i kvarter 28, del av Västra Falun (figur 4). Nuvarande kv Dalpilen ingick då också i kvarter 28. Hyttbäcken skar av kvarterets sydvästra hörn.
Bäcken utgjorde gräns mellan stadsdelarna Västra Falun och Nedre Elsborg.
Bergsfiskal C.A. Halldin ägde nr 8 och 9, två stora ihopslagna tomter, dvs
nästan halva kvarteret. Tomt 10 och 11 ägdes av handelsman Anders Ihrman.
Han ägde också tomt 1 i kvarter 29. Andra tomtägare i kvarterat var snickare,
gruvdräng, klensmed, bokhållare och en handelsmanänka.

1800- och 1900-talets bebyggelse
På Helsingtorgets västra sida låg på 1800-talet en lång envåningsbyggnad
med 12 fönster mot torget och hög vindsvåning under brutet tak (figur 5
och 6). Huset var manbyggnad i den stora gård som upptog en betydande
del av kvarteret mellan Helsingtorget, Engelbrektsgatan och Stigaregatan.
Efter flera ägarbyten kom den i brukspatron Carl Petter Bergstens ägo 1843.
Han var en förmögen man, delägare i närmare 20 hyttor och förutom gården
vid Helsingtorget ägde han Elsborgs slott, Bäckehagen och Britsarvet. 1866
köptes gården av läroverksadjunkt Källström. Han hyrde ut delar av gården. Hyresgäster var bl.a. Falu stads sparbank mot Stigaregatan och en Vin-,
Spannmåls-, Agentur- och Kommissionsaffär. Hans systerdöttrar sålde 1899
”utgårdarna” vid Engelbrektsgatan till Knut Lindholm och 1901 huvudgården
vid Helsingtorget till possessionaten Gustaf Egnell. Denne lät riva den gamla
manbyggnaden och 1903 istället uppföra ett trevåningspalats efter ritning av
stadsarkitekt Klas Boman. Husets herre inredde och förestod Reginabiografen
i fastighetens nedre våning åt Stigaregatan (Forsslund 1939:156ff).
Vid korsningen Stigaregatan–Engelbrektsgatan låg Lindholm/Jernbergs
tvåvåningsmagasin av timmer med gavel åt Engelbrektsgatan. Tvåvånings-

Figur 5. Den tidigare manbyggnaden av slagg vid Helsingtorget. Dalarnas museums fotoarkiv 12758.
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Figur 6. Skarins karta över Falu stad från 1886. På tomt 8 och 9 i kv 28 fanns då tre stenbyggnader
(markerade med rosa): manbyggnaden och magasinet mot Myntgatan samt personalbostaden m.m. mot
Engelbrektsgatan Träbyggnaderna har markerats med gult. Dalarnas museums arkiv.

huset, uppmurat av slaggflis, söder därom längs Engelbrektsgatan hade
som tidigare nämnts tillhört Bergstenska gården och inrymt bostad för kusk,
gårdskarlar m.m. Envåningsbyggnaden i tegel söder därom, uppförd under
1800-talet, användes som spannmålsmagasin och visthusbod (Forsslund
1939:147ff).
Magasinet mot Stigaregatan byggdes 1912 om till biograf. Byggnaden breddades och byggdes om på 1920- och 30-talen. 1976 byggdes en vinkelbyggnad
in mot gården (Sundström & Olsson 1988:80).

Arkeologiska undersökningar
Det har gjorts arkeologiska undersökningar i några angränsande kvarter. En
större arkeologisk undersökning gjordes 1987 i kvarteret Dalpilen söder om
Myntgatan. I nordvästra hörnet, d.v.s. närmast aktuell fastighet, var de avsatta och påförda lagren sammanlagt ca 2 m djupa. Den understa halvmetern
bestod av tre lager brun och svart kulturjord med mycket huggspån. I och på
de lagren fanns rester av äldre bebyggelse (Bergold 1996).
I kvarteret Västra Falun gjordes 2005 en mindre schaktövervakning i samband med sanering av bensinstation på tomt 13. Mycket var omschaktat, men
den antyder cirka 2 meter påförda lager (Carlsson 2005).
Längre tillbaka har det gjorts iakttagelser vid Egnellska huset av trädgårdsmästare Lindberg. 1936 schaktades för värmeledning 10 meter in på tomten.
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De timmerstockar som låg 1,5 m under mark tolkade han som rester av den
västra änden av Falu bro (Lindberg 1937).
1960 grävdes för avloppsledning på Hälsingtorget och då framkom flera
timmerkonstruktioner (DM 7109).
I kv Garvarens nordvästra del iakttogs fyra bebyggelseskeden. Det understa svarta kulturlagret innehöll inga bebyggelselämningar och daterades till
1630-talet. Ytterligare en fas med slagg och kajkonstruktion från tiden före
regleringen framkom samt två faser med byggnader från tiden efter regleringen, en från 1600-talets andra hälft och en från sekelskiftet 1700 (Bergold
& Grälls 1989).
I kv Bergsfogdens norra del framkom två skeden, ett före respektive efter
stadsregleringen. Det äldre skedet undersöktes och hade två separata byggnadsfaser, det äldsta från 1600-talets början och det yngre från tidigast 1630
(Grälls & Holmström 1989).
Vid schaktning i Engelbrektsgatan utanför Teatern 4 framkom en grund
och mellan Stigaregatan och Kristinegatan daterades kulturlagret i botten till
1510-1640 (Lögdqvist 2005).
I kv Teaterns norra halva har en förundersökning gjorts. Där kunde tre
kulturlager konstaterades varav åtminstone det ena bör vara från tiden före
regleringen på 1640-talet (Bergold & Grälls 1989).

Metod
Förundersökningen utfördes i tre etapper enligt länsstyrelsens förslag. Etapp 1
bestod av en enklare analys av de jordprover som togs upp i samband med
den geotekniska markundersökningen. Den gjordes i samband med att undersökningsplanen skrevs och användes främst för att ge indikationer på hur
mäktiga lagren var. Etapp 2 innebar en förundersökning av gården bakom
Egnellska huset. I en tredje etapp grävdes ett schakt inne i huskroppen.
För att kunna studera kulturlagrens komplexitet togs sex schakt upp fördelade över ytan. De grävdes skiktvis ner till naturlig mark. Konstruktioner,
framschaktade ytor och schaktväggar handrensades.
De konstruktioner som framkom under schaktningen dokumenterades
genom planritning, fotografering och beskrivning. Schaktväggarna dokumenterades därefter genom profilritning, fotografering och beskrivning. Schakten
mättes in med totalstation. Prover togs för 14C- och dendroanalys. De skickades till Thomas Bartholin, Scandinavian Dendro Dating för vedartsanalys,
Ångströmlaboratoriet i Uppsala för 14C-datering och Bertil Israels, Bisysslor
för dendrodatering.
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Undersökningen
Geotekniska utredningen
Borrningarna för den geoteknisk utredning gjordes 21–22 oktober. Den visade
att vid borrplatsen i hörnet Myntgatan/Stigaregatan var eventuella kulturlager
bortschaktade och den naturliga marken fanns 2,4 meter ned. Vid husets sydöstra hörn mot Myntgatan var det 1,8 meter ner till naturlig silt, på det fanns
0,5 meter kulturlager med mycket trä och på det ett grusigare kulturlager, 0,8
meter tjockt. Där biografen tidigare legat längs Stigaregatan var det 1,5 meter
ner till naturlig lera och på det ett metertjockt kulturlager, på gården mitt för
huset var det 0,55 meter djupt ner till naturlig mark och där fanns 0,3 meter
kulturlager och längst i sydväst 0,4 meter djupt med 0,2 meter kulturlager.
Vid borrningen framkom inga skiftningar i kulturlagren utom i sydöstra
hörnet. Det skall förmodligen snarast tillskrivas metoden som är grov. Av den
framkom inte heller några konstruktioner eller daterande fynd.

Förundersökningen
Sex schakt togs upp vid förundersökningen. Schakt 6 togs upp inne i huskroppen och schakt 1–5 på gården väster därom (figur 7). Schakt 6 kunde grävas
först efter att väggarna säkrats och nät sats upp. En liten grävmaskin hissades
ner. Det tillgängliga utrymmet var inte så stort och det blev problematiskt att
få plats med maskin, schakt och massor. Grävmaskinen var inte heller speciellt
kraftfull, schaktningen fick avbrytas ca 1,3 m ner.
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Figur 7. Schaktplan över förundersökningen. Skala 1:1 000.
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Figur 8. Den östra profilen i schakt 1. Skala 1:40.
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Resultat
Schakt 1–3 placering grundade sig i en strävan att få en god bild av området
närmast Stigaregatan, vilken är en av de äldsta kända gatustråken i Falun.
Placeringen var också motiverad av att den tidigare provborrningen visat att
detta område innehöll tjocka bevarade kulturlager. Schakt 1 och 3 drogs i NVSO riktning i kanten av betongsulor en bit från befintliga byggnader. Schakt 2
sammanbands dem. Schakt 4 (NV-SO) och 5 (Ö-V) grävdes på parkeringen.
I schakten fanns flera kultur- och slagglager. Med hjälp av slagglagren
kunde kulturlagren delas in i tre horisonter och de markerades med färg i
profilerna (figur 8-11). Horisonterna som kommer att kallas 1–3, där 1 är yngst
och 3 äldst, var åtskilda av slagglager.

Schakt 1
Schaktet var 16x2 meter stort och grävdes 1,24 meter djupt (figur 8). Det
grävdes ner till naturlig lera från Stigaregatan fram till husgrunden, A1. Där
lämnades lagren kvar fram till betongmuren. Området söder om muren föreföll
mer stört i modern tid, men där framkom bl.a. en stenläggning
I schaktet kunde tre horisonter ses. Horisont 1, markerat med mörkbrun
färgton i profilen, bestod av en mängd spår från olika händelser. Dessa bestod
framförallt av magasinsbyggnadens, som tidigare stod längs Stigaregatan,
olika byggfaser. Den hade byggts om i olika omgångar. Men i lager 5–7 kunde
även ses spår som troligen var från stadsbranden 1761.
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års brand?).
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Myllig rödbrun lera, i lagret påträffades
rester av skinn.
Lerlager med inslag av sand, skiftar i färg
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Rött slagglager, mycket trä i form av grenar och störar i botten vid övergången till
lager 8.
8 Mörkt kulturlager som innehöll rikligt med
trä och ett visst inslag av slagg.
9 Slagglager. Grävdes ej igenom då baningen stoppades för att undersöka lager
8.
10 Glacial lera.

Figur 9. Den norra profilen av schakt 2. Skala 1:40.

Horisont 2, markerat med ljusbrunt, bestod av flera lager som innehöll trä
i olika former, grenar, störar och huggspån. I schaktets södra del framkom
hörnet av ett knuttimrat hus, A1, vilket kommer att behandlas närmare nedan.
Stocken som kan ses i den södra delen av profilen ingick i konstruktionen.
Även lager 9–11 torde höra ihop med huset.
I botten av profilen, markerat med rosa färg, framkom horisont 3, mörkare
lerlager med grenar och störar. Det kanske mest intressanta här var det dike
som framkom i schaktets norra del, närmast Stigaregatan. Det är möjligen
spåren från en tidigare fas av gatan. Diket kan ses som en fördjupning av
lager 18 strax under lager 19 (A7).

Schakt 2
Schaktet var 6x2,4 meter stort och 1,5 meter djupt (figur 9). Schaktet grävdes
parallellt med Stigaregatan för att undersöka om spår efter den äldre vägen
eller angränsande bebyggelse kunde ses.
De tre horisonterna som kunde noteras i schakt 1 återkom även här om än
i mindre komplex form. Överst i horisont 1 kunde spår från magasinsbyggnaden noteras i form av en stock och några grundstenar. Även i denna profil
kunde vad som troligen var spår från stadsbranden 1761 noteras i lager 3. I
övrigt bestod horisont 1 främst av fyllnadsmassor.
Horisont 2, markerat i ljusbrun färg, bestod av ett grått lerlager med mycket
trärester. Mest intressant här var lager 5 som innehöll fragmenterat skinn.
Horisont 3, markerat med rosa färg, var ett mörkt lerlager med rikligt med
trärester och enstaka slagg. I den östra delen av schaktet framkom bearbetade
störar och en stock i övergången mellan lager 8 och 9, vilket beskrivs mer
detaljerat nedan (A5). Detta lager sparades för en eventuell särskild undersökning, varför lager 9 ej grävdes igenom.
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Rödsvart slagglager. Inslag av kvistar
och grenar speciellt i den nedre delen.
Slagglager med inslag av gul lera.
Svart lera med inslag av trä.
En malmklump.
Dike/kanal som fyllts med slagg. Fanns
grövre gren/stör centralt i diket.
Grå glacial lera.
Rödbrun glacial lera.

Figur 10. Den västra profilen i schakt 3. Skala 1:40.

Schakt 3
Schaktet var 16x2,1 meter stort och 1,8 meter djupt (figur 10). Schaktet placerades där för att fånga in den västra delen av undersökningsområdet samt
eventuell bebyggelse nära Stigaregatan.
Även i detta schakt kunde de tre horisonter noteras även om mellanfasen
var otydlig. I den södra delen av schaktet hade alla äldre kulturlager förstörts
vid en ombyggnad av magasinet/biografen då en ny betongvägg uppförts, Den
kan ses i form av stora stenar och fyllnadsmassorna i lager 4 och 6. Horisont
1, markerat med mörkbrunt, bestod främst av fyllnadsmassor men även en
del mer intressanta lager. Här kan nämnas en kullerstensläggning i lager 9
och fundamentstenar direkt norr därom. Det är troligen spåren från en äldre
byggnad och kullerstensgården utanför. Vad som också bör nämnas är att
inget brandlager som överensstämde med de som påträffades i schakt 1 och
2 kunde noteras i denna profil.
Väldigt lite av horisont 2 kunde ses i denna profil, men troligen tillhör
lager 11 denna fas, men lagret innehöll inget trä och kunde bara ses längs en
begränsad sträcka.
Horisont 3 bestod, likt schakt 1 och 2, av mörk lera med rikliga inslag
av trärester. I denna profil kunde också diket som påträffades i schakt 1 ses
väldigt tydlig (lager 14). Diket har med tiden fyllts med slagg men centralt
kunde en grövre granstör ses.
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Schakt 4
Schaktet var 9x1,7 meter stort och cirka 0,4 meter djupt. Schaktet grävdes ute
på vad som nu är en parkering. Borrningen hade visat att endast cirka 0,2
meter kulturlager var bevarat, något som schaktningen bekräftade. Troligen
har övriga kulturlager banats bort när parkeringen anlades.
Rester av ett kulturlager var bevarade i den norra delen av schaktet, i övrigt
visade profilen endast bärlager till parkeringen och i botten den naturliga
glacialleran. I den norra delen framkom däremot intressanta lämningar i kulturlagret. Plankor från vad som kan vara ett golvlager (A2) och fynd i form av
rödgods med dekor. Kulturlagret grävdes inte igenom utan lämnades inför
en eventuell särskild undersökning.

Schakt 5
Schaktet var 9,5x1,6 meter stort och cirka 0,4 meter djupt. Schaktet grävdes
på den sydvästra delen av parkeringen där provborrningen visat på endast
tunna, tveksamma spår av kulturlager. Schaktgrävningen visade inga spår av
att kulturlager fanns bevarade, utan det fanns endast bärlager för parkeringen
och den naturliga undergrunden i form av glaciallera.

Schakt 6
Schaktet var 2,6x2,3 meter stort och grävdes 1,30 meter djupt. Schaktet grävdes ej ner till naturlig undergrund utan arbetet stoppades vid slagglagret, L8
(figur 11). Anledningen till att schaktet blev betydligt mindre än planerat och
ej grävdes till botten var problem med säkerheten. Detta beslut togs i samråd
med maskinförare och länsstyrelse då det inte ansågs säkert att fortsätta vidare
p.g.a. rasrisken i den utbrunna byggnaden.
I schakt 6 kunde de två översta horisonterna som konstaterats i schakt 1-3
noteras. Huruvida den undre horisont 3 även finns i detta område går ej att
uttala sig då det ej gick att gå igenom det nedre slagglagret p.g.a risken för
ras i huset.
Den övre delen av horisont 1, makerat med mörkbrunt, bestod av ras- och
fyllnadsmassor. Men under dessa kom intressanta lager med kullerstensläggning där en dräneringskanal kunde noteras centralt i lager 2 och 3. I lager 3 och
4 låg även två större stenar som troligen utgjorde spåren från en husgrund (A3).
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Figur 12. Plan över anläggningarna på Egnellska tomten. Skala 1:200.

Horisont 2, markerat med ljusbrunt, utgörs av lager 5-7. Lagren innehöll
tegel och i botten av lager 7 och i toppen på slagglagret 8 fanns ett lager med
större stenar, varav flertalet var relativt flata. Detta är möjligen spåren efter
en äldre byggnad eller byggnadsfas (A4).

Anläggningar
Åtta strukturer påträffades vid undersökningen. Fem av dessa var spår av
husgrunder, vidare fanns ett dike och en struktur som får ses som obestämd
tills den kan undersökas vidare (figur 12).

A1

husgrund

I den södra delen av schakt 1 i nivå med horisont 2 påträffades en grund till
ett knuttimrat hus. Nivån kan ses i figur 8 där stocken utgör den norra sidan
av konstruktionen. Vid undersökningen av konstruktionen framkom de två
nedre stockarna av den norra väggen och den nedre stocken i den västra väggen (figur 13). Stockarna hade en diameter på kring 0,15-0,3 meter och de i den
norra väggen hade en längd på 0,6 meter och den i västra väggen 0,4 meter. Tre
golvplankor som utgick från den norra väggen var också bevarade. Plankorna
hade en bredd på cirka 0,2 meter och var 2,4 meter långa. Husgrunden hade
sträckt sig längre åt söder, men förstörts av betongväggen.
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A3 A4

Figur 13. Den knuttimrade huskonstruktionen A1 framkom i schakt 1. Timmer fanns kvar i norra delen
av byggnaden, även två golvplankor var bevarade. Fotot är taget från öster. Fotograf: Eva Carlsson.

Vid framrensningen framkom även fynd i form av glasskärvor och bitar
av rödgods. Ett prov för dendrodatering togs från den övre stocken i den
norra väggen.

A2

husgrund

I den norra delen av schakt 4 framkom en husgrund. Denna bestod av två
intilliggande bräder, 1,1 meter långa och 0,22 meter breda. Bräderna fortsatte
in i den östra profilen. Vid framrensningen påträffades skärvor av rödgods i
fyllningen. Tolkas som spåren av ett golv.

A3

husgrund

Två stenar i lager 4 i profilen i schakt 6 tolkas som spår av en husgrund (figur
11 och 14). Dessa tolkas som en del i den västra husväggen. Kullerstensbeläggningen i lager 3 bör relatera till byggnaden. Det kan möjligen vara spåren
från det 1700-talshus som funnits innan nuvarande Egnellska huset byggdes.

A4

husgrund

Den bestod av relativt flata 0,2-0,4 meter stora stenar som låg som ett lager
mellan lager 7 och 8 i schakt 6 (figur 11). Stenarna syntes på en cirka 2x2 meter
stor yta (figur 15). Det tolkas som en möjlig hus uppfört före branden 1761.
Då schaktet ej gick att utvidga och det inte heller gick att gräva igenom lagret
ordentligt så får tolkningen ses som osäker.

A5

konstruktion

På botten av östra delen av schakt 2, i lager 8, framkom två bearbetade pålar
(varav en är tagen för datering, prov 2) och en stock (figur 9). Pålarna och
stocken låg utan att bilda något tydligt mönster (figur 12). Det kan endera
vara spåren från en enklare hoprasad struktur eller någon typ av förråd av
byggnadsmaterial.
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Figur 14. Profilen i schakt 6. Notera de två stenarna som markeras med en röd pil vilka utgör husgrund
A3. Över den röda pilen kan även den kullerstensläggning som troligen hör samman med husgrund A3
ses. Under dessa, markerat med blå pil, kan det stenlager som utgör husgrund A4 ses, vilket möjligen
utgör spåren av en äldre byggnad. Fotograf Karl-Fredrik Lindberg.

A6

husgrund

Spåren av brand, troligen från 1761, i schakt 1 och 2 tyder på att ett hus legat
längs Stigaregatan på 1700-talet. Lager 5 i schakt 1 och lager 3 i schakt 2 innehöll tegel, kol och delvis brunna bräder.

A7

dike

Spår av vad som tolkas som ett dike syntes i schakt 1, lager 18 och 19, samt
i schakt 3, lager 14. Diket har i så fall gått parallellt med Stigaregatan någon
meter längre åt söder.

Fynd
Sammantaget framkom 11 fynd fördelade på 3 fyndkategorier; 8 keramikskärvor, 2 glasbitar och 1 valnötsskal. Fem av keramikskärvorna framkom i
huskonstruktion A2 och resterande fynd påträffades i huskonstruktion A1.
Enstaka djurben och skinnbitar iakttogs också.
Två av keramikskärvorna som framkom i anslutning till husgrund A1 var
av rödgods BII:4, troligen från ett fat med närmast klar glasyr och vit piplerdekor. Där framkom också en liten skärva stengods.
Glaset från A1 var troligen fönsterglas, flata bitar grönaktigt glas, 2–7
centimeter stora.
Utöver detta framkom även ett valnötsskal och ett ben som inte är osteologiskt bestämt i huskonstruktion A1.
Keramiken som framkom i husgrund A2 var rödgods av typen BII:4. Fyra
skärvor var förmodligen från samma skål, hade närmast klar glasyr och piplerdekor. Skärvorna var 2–5 centimeter stora, varav en var från mynningen
av en kruka/skål. Den femte skärvan var från ett annat kärl och hade gulaktig
glasyr. Keramiken var av 1600-talskaraktär.
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Figur 15. Resultat av 14C-dateringen.

Analyser
För att datera de olika horisonterna togs ett antal vedartsprover och ett prov
för dendroanalys. Syftet var att datera de olika horisonterna som beskrivits
ovan och några av konstruktionerna.

Vedartsprover
Sammantaget skickades sex vedartsprover för analys till Thomas Bartholin,
Scandinavian Dendro Dating. Syftet var att utröna deras lämplighet för vidare
14
C-analys. Fyra av proverna var av gran, ett av tall och ett av en.

Dendrokronologisk analys
Ett prov (prov 1) från den övre stocken i den norra väggen av husgrund A1 togs
för dendrokronologisk analys. Analysen utfördes av Bertil Israels. Resultaten
från mätningar av de två längsta radierna gav en sammanhängande serie av
57 årsringar, vilket tyvärr var en för kort serie för att ge en säker datering. Det
mest sannolika utfallet var en datering till 1560 men den får ses som ytterst
svag och ett flertal andra dateringar var nästan lika sannolika, de var 1898,
1948 och 1630. Vårt intryck under fältarbetet var att huset borde vara från
1700-talet. I det ljuset verkar 1560 för tidigt och 1898 alldeles för sent. Vid en
kommande särskild undersökning finns det möjlighet att datera fler stockar
i huset och erhålla en säkrare datering.

C-analys

14

Samtliga vedartsanalyserade prover skickades för 14C-analys vilket alltså
betyder att sex 14C-analyser utfördes. Den gav dateringar från 1425 till 1800
(figur 15 och 16).

Figur 16. Kalibrerade dateringar
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Tolkning
För att analysera de komplexa lagren och den mängd av händelser som
kommit fram i schakten har vi valt att dela in stratigrafin i tre faser, kallade
horisont 1-3. Dessa finns markerade i profilritningarna där horisont 1 ligger
överst och de ingående lagren är markerade med mörkbrunt, horisont 2 som
är mellanfasen har markerats med ljusbrunt och till sist horisont 3 som är den
äldsta fasen har markerats med rosa. Horisonterna skiljs åt av tjocka slagglager
som lagts dit för att jämna ut och dränera markplanet.
Prover för datering togs ur horisont 2, slagglagret därunder och horisont
3, två prov från varje. Proverna från horisont 2 gav datering till 1500- och
1600-tal, slagglagret 1400–1600-tal och horisont 3 1400–1500-tal. Dateringarnas tidsspann blev stora, men visar förmodligen att horisont 3 och den undre
slaggutfyllnaden har tillkommit före stadens reglering. I så fall bör åtminstone delar av bebyggelsen i horisont 2 också vara uppförd före regleringen,
medan det övre slagglagret och fas 1 bör vara efter regleringen, dock före
stadsbranden 1761.
Undersökningsområdet ligger i ett område som bör ha varit centralt även
innan Falun blev stad; nära ån, Falubron och vägen från bron till gruvan. En
mängd transporter bör ha gått förbi tomten och eventuellt kan handelsmän ha
haft bodar längs ”Stigaregatan”. Kartan från 1628 visar också att området var
bebyggt, men vid tidigare arkeologiska undersökningar har man oftast inte
försökt att datera lager och konstruktioner med naturvetenskapliga metoder.
En förklaring är naturligtvis att 14C-metoden är väl trubbig och dendro kräver
speciella förutsättningar. Tolkningresonemangen har därför oftast gällt att dela
in bebyggelsefaserna i före och efter regleringen, vilken förutsätts ha skett på
1640-talet. Ofta har man funnit flera bebyggelsefaser och en del av dem har
givits ett mycket kort tidsspann. Konsekvensen av det blir att tomterna byggts
om ett flertal gånger under 1600-talet, två gånger kan väl vara okej, men fem
till sex gånger blir lite väl mycket, varför tolkningarna kan ifrågasättas. Resultaten från denna förundersökning tyder på att det på Västra Falun 15 kan
finnas rester av bebyggelse som är betydligt äldre än Faluns stadsrättigheter.
Förutom att fas 3 och det undre slagglagret bör vara äldre än regleringen kan
A5 vara från 1500-talet, A7 från 1400-talet, medan A1 och A3–4 och A6 bör
vara uppförda efter regleringen.
Undersökningen har visat att det finns bevarade stadslager på norra halvan
av tomten och inne i det stående huset. Inne i huset var det dock svårare att
avgöra hur mycket som var bevarat, t.ex. bör hissschaktet ha förstört en del.
De bevarade lagren och anläggningarna utgör en viktig kunskapspotential
angående Faluns äldre historia. Då området ligger så centralt är det av yttersta vikt att arkeologiskt dokumentera det som döljer sig under mark, det
är förmodligen en av de få ställen där det ännu kan finnas intakta lager från
tiden före stadens reglering.

Sammanfattning
En arkeologisk förundersökning gjordes inför att den eldhärjade norra delen
av kv Västra Falun skulle återuppbyggas. Stommen på Egnellska huset hade
klarat sig, medan byggnaden mot Stigaregatan som rymt Pub Engelbrekt
hade brunnit ner helt.
Tre schakt grävdes där puben tidigare legat (1–3), två på gårdsytan söder
därom (4–5) och ett inne i Egnellska huset (6). Schakt 4–5 visade att gårdsytan
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i huvudsak saknade äldre lager, att de förmodligen grävts bort när parkeringsytan gjort i ordning. Då hade ett lager grus lagts ovanpå den naturliga
leran. Schakt 1–3 och 6 visade däremot på ett flertal slagg- och kulturlager med
ett flertal konstruktioner, fem husgrunder ett dike och en mer svårbestämd
konstruktion. Lagerföljderna delades in i tre horisonter där den undre bör
vara senmedeltida, den mellersta från 1600-talet och stadens reglering och
den övre fram till stadsbranden 1761.
Förundersökningen har visat att det finns bevarade stadslager under norra
halvan av tomten och inne i Egnellska huset och att de innehåller lämningar
av betydelse för tolkningen av Faluns äldre historia.
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