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Inledning
Kvarteret Falan ligger centralt i Falun, mellan Faluån och Stora Torget. Den 
galleria som Diös fastigheter AB nu har byggt om, upptar en stor del av 
kvarteret. Det har inneburit att en ny byggnad har uppförts på Falan 22, en 
tomt som ligger i hörnet Falugatan–Östra Hamngatan (figur 1). Fastigheten 
ligger på historisk mark nära Falubron och snett emot Kopparvågen. Den nya 
byggnaden har ingen källare men har grundförstärkts med pålar.

Exploateringsytan var ca 900 kvm stor och var tidigare bebyggd med ett 
tvåvåningshus mot Östra Hamngatan och en barack i ett plan, i hörnet Östra 
Hamngatan-Falugatan. Tomten ligger inom fornlämning 68 i Falu stad, som 
består av Falu stads gamla stadskärna, det vill säga det område som förväntas 
innehålla kulturlager, bebyggelse- och industrilämningar från medeltid och 
1600-talets stad. Länsstyrelsen beslutade därför att en arkeologisk förunder-
sökning skulle göras (dnr 431-15983-07). Den följdes sedan av en särskild 
arkeologisk undersökning (dnr 431-1670-08). I samband med bygget grävde 
Falu Energi och Vatten en service i Östra Hamngatan. Även den schaktövervak-
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Figur 1. Undersökningsområdet, markerat med rött, låg centalt i Falun, strax öster om ån. Skala 1:10 000.
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ningen inkluderas i rapporten (dnr 431-2684-08). Förundersökningen gjordes 
i januari 2008 och slutundersökningen i februari-mars samma år.

Kvarteret Falan är ett jämförelsevis stort kvarter. Det begränsas av Stora 
torget, Falugatan, Östra Hamngatan, Fisktorget och Kristinegatan. I norr lig-
ger stadshuset på tomt 17, söder därom gallerian på tomt 18 och 20. I södra 
delen ligger tomt 22, exploateringsområdet, med bl.a. Falanbiografen i väster.

Exploateringen inleddes med en geoteknisk utredning då man provbor-
rade på ett par ställen. Proverna visade att de översta 3,5–4,0 metrarna bestod 
av utfyllt material; silt, slagg, sten, grus och sand. Därunder fanns ett flera 
meter tjockt naturligt lerlager. Grundvattennivån låg 2,5–3,0 m under dagens 
markyta, vilket betydde ganska fuktiga lager och att den understa metern låg 
under vatten (SWECOVBB).

Faluåns nedre lopp var före stadens tillblivelse mycket bredare, snarare en 
vik av Tisken. Marken har sedan fyllts ut i samband med t.ex. tomtregleringar. 
Vi förväntade oss därför att det under mark skulle finnas timmerkistor som 
utgjort kajkonstruktioner, liknande dem i kv Dalpilen. 1700-tals- och även 
1600-talskartor visar på bebyggelse i kvarteret mot Falugatan. Då gatan har 
breddats betydligt på 1900-talet, bör den tidigare gårdens manbyggnad ha 
legat under nuvarande trottoar och inte beröras av undersökningarna, medan 
uthusbyggnader kan förväntas i det aktuella undersökningsområdet.

Kunskapsläge

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 mil-
lennium 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, som finns publicerat i 
Diplomatarium Dalekarlicum utgivet 1842–53, 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 Fa-
lan. 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 dokumen-
ten 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 4). 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).

För att närmare studera var människor bodde kring sekelskiftet 1600, är 
man hänvisad till skriftliga dokument, det finns ett fåtal bevarade längder. En 
av de äldsta är Älvsborgs lösen från 1571. Där nämns 15 personer på Falan, 
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tre på Åsen, en i Östanfors och 16 på Kyrkbacken. Enligt mantalslängden 
från 1604 fanns det 51 mantal på Falan, 15 på Åsen och 77 på Kyrkbacken 
med omnejd. 1641 bodde 16% av Faluns befolkning på Falan, 14% på Elsborg 
och 32% på Åsen (Friberg 1956). Det tycks således som att huvuddelen av 
befolkningen fram till sekelskiftet 1600 bodde på Kyrkbacken och på Falan. 
I början av 1600-talet ökade befolkningen i och med goda konjunkturer och 
de bosatte sig främst på Åsen, vars folkmängd ökade betydligt under första 
hälften av 1600-talet.

Torghandel
I resonemangen kring vilka aktiviteter som förr ägde rum på Falan brukar 
torghandeln nämnas. Regleringen av torghandeln är gammal, den finns in-
skriven 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 detaljhandel, 
men detaljhandeln reglerades inte i det dokumentet.

En intäkt för att handel var viktig, var de bodar som nämns i Gustaf Vasas 
räkenskaper, Måns Nilsson Svinhuvud hade ägt 18 bodar, vilka dragits in till 
kronan. De förefaller sedan ha hyrts ut till köpmän och hantverkare (Söderberg 
1932:358), men deras fysiska placering är oklar. Det bör dessutom ha funnits 
fler bodar än Måns Nilssons. Några bodar skall ha legat vid Torggränd (Hil-
debrand 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 mycket låglänt.

Figur 2. Utdrag ur Tabula Geographica visar att det 1640 fanns en hel del bebyggelse på Åsen och på 
Falan, men också många bergsmansgårdar runt omkring. De fyrkantiga symbolerna markerar hyttor 
(LMV U5).
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Falubron
Av allt att döma fanns det två broar över Faluån under senmedeltiden, Falu-
bron och bron vid Borns hyttegård (Nybron, den tredje bron, bör ha tillkom-
mit i början av 1600-talet). Bron vid Borns hyttegård har det bästa broläget 
och bör enligt Friberg vara äldst. Den förklarar då också Stora Kopparbergs 
kyrkas läge (1956). Broarna förband viktiga vägstråk. Till bron vid Borns hyt-
tegård 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). 

Bron 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 (Falu länstidning). 
Lindberg antog 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. Det betydde att Faluån delades i två armar och att den ena 
rann där Holmgatan nu går (Lindberg 1937). Med benämningen Falubron 
menades således inte bara den fribärande brokonstruktionen över ån, utan 
även vägbanken över Holmen, dvs ”Ön på Falan” (figur 3). Vilka belägg som 
egentligen finns för denna holme och dess utsträckning ar svårt att avgöra.

År 1501 (DD185) skriver en bergsman i Falun ett klagobrev till Riksmarsken 
Svante Nilsson och klagar på fogden vid Kopparberget. Han berättar att de 
hade varit osams men ingått förlikning och tagit i hand. När de senare träf-
fades vid kyrkan trodde bergsmannen att de var vänner, men när han skulle 
fara hem visade det sig att fogden satt upp:

”3 haal et framan for Falabro ændha, ok et mit oppa falabro i nagon vedh, ther stodh, 
ok et haal vid boorss hyttoner, siælff kom han bakoppa mik i hyndher hal han ok hans 
son utoffwer mith hofwodh meth dragen swærdh ok dragna lanknifa, ok slogo ok drogo 
mith folk, som for gwdi klagath huru the thet marterade, ok lot hwgga hoffwodet aff 
myn drængh vtan dom ok ransakan ok røfuade mik borth myna værio ok lather henne 
bæra dagliga for myn øgon mik til smælek” (DD185). 

Figur 3. Ett försök till rekonstruktion av Falubron utförd av E.J. Lindberg 1936. Dalarnas museums arkiv.
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Detta är en färgstark skildring av villkoren i början av 1500-talet. Men det 
viktigaste i detta sammanhang är, även om dokumentet inte direkt beskriver 
Falubron, att det låter förstå att Falubron inte var någon smal spång, utan 
både lång och bred, så att man t.ex. kunde ha ved staplad på den. I längder 
från 1620-talet anges även, att flera personer bodde på bron (Friberg 1956).

Kopparvågen
Under 1500-talets senare hälft bör det, förutom kronovågen vid Borns hyt-
tegård, ha funnits en kopparvåg för vägning av bergsmännens koppar (Kris-
tiansson 1993:15). Behovet av en speciell bergsmansvåg hänger 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 placerats där tidigare (1993:30). Sahlström är en av dessa forskare, han 
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 4) och även på 1624 års dessein, det första stadsplaneutkastet.

”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” (Kristi-
ansson 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).

Falun blir stad
Det första förslaget till stadsrättigheter författades 1608, men de tillämpades 
aldrig. Inte heller de från 1618 eller 1624. Falun fick slutligen sina stadsrät-
tigheter 1641, men stadsplanen blev klar först år 1646. Själva planen är inte 
bevarad, men på en karta från 1714 står att den är gjord utifrån stadsplanen. 
Det gäller förmodligen också en karta från 1664. Stadsplanen gjordes under 
en högkonjunktur, då man förväntade sig att staden skulle expandera, men 
gruvdriften gick tillbaka och halva planen sattes aldrig i verket.

Kartmaterialet
Den första mätningen av Falun skall ha gjorts 1620 och använts som underlag 
för den första stadsplanen ”desseinen” 1624, då man ”avritat och utmärkt Falu 
stad med gator och gränder, tomter och alla tillbehör” (Sahlström 1961:17). 
Den kom inte till användning i stadsplaneringen och inte heller karteringen 
från 1628 (Sahlström 1925). Den senare är intressant som ett dokument över 
hur området var bebyggt innan staden officiellt anlades (figur 4). Från 1640 
finns en småskalig karta, Tabula Geographica, i Lantmäteristyrelsens arkiv 
(LMV U5). Den ger en bra översikt över området runt Falu gruva (figur 2). 
Stadsplanen finns som nämnts inte bevarad, men inlagd på en karta från 1664 
och från 1714. Staden avmättes sedan översiktligt 1728 (LMV 20-SKO-23), men 
det är först i samband med stadsbranden 1761 (LMV U9-1:2) som en ordentlig 
kartering gjordes och den visar även tomtindelningen (figur 6). Ytterligare 
minst två kartor gjordes i slutet av 1700-talet. Staden karterades också 1815 
(LMV U9-1:10). Från 1800-talet finns även tryckta kartor t.ex. från 1810 (WE-
203) och 1858 (LJ-202). Till det kommer kartor i StoraEnsos arkiv m.m.
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Falun före regleringen
Kartan från 1628 är intressant men svårtolkad (figur 4). 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 bosätt-
ningar 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 Koppar-
bergs 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 Fa-
lubron är en byggnad markerad 
med ett kryss, det är troligen 
Kopparvågen.

Figur 5. Tomterna söder om Falugatan karterades 1646 
(Sahlström 1961).

Figur 4. Fahlun wedh Kopparberget Anno 1628 (Sahlström 1925). Den röda ytan markerar 
undersökningsområdet.

Hyttbäcken

Tisken

Stora Kopparbergs kyrka

Borns hyttegård
N
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Den avlånga ytan på Falugatans norra sida sträckte sig från bron ungefär 
fram till Stora torget och kan markera bebyggda tomter i det nu aktuella 
kvarteret. I så fall betyder det också att norra delen av kvarteret Falan inte 
var bebyggt 1628 och att det endast fanns några mindre tomter på Falugatans 
södra sida.

Forskare har med förkärlek fört resonemang kring hur Falubron och Kop-
parvågen flyttats norrut för att inte hindra skuttrafiken. En tomtkarta från 
1646 har använts som argument (figur 5). Den förväntas visa samma tomter 
som 1628 års karta. Att Falubron ligger söder respektive norr om tomterna 
förklaras med att bron flyttats (Friberg 1956:26). Möjligheten att 1628 års karta 
bara redovisar sammanhängande tomter norr om bron och Falugatan, medan 
1646 års karta endast visar tomter söder om Falugatan berörs inte. Forskarna 
har också gärna gjort stor sak av att Kopparvågen markerats en bit innanför 
åkanten på några kartor. De har tagit det som intäkt för att vågen måste ha 
flyttas emellanåt för att ligga i strandkanten, så att man lätt kunde lasta. Det 
är troligen en övertolkning av kartmaterialet.

Kartorna från 1664 och 1714 visar snarast stadsplanen, dvs den planerade 
staden, inte den verkliga. Av dem förstår man att avsikten redan från början 
var att fylla ut marken så att ån fick ungefär den bredd den har idag. 1728 års 
karta visar även den en relativt smal Faluå och kanske hade den då genom 
utfyllnaden givits ungefär samma bredd som idag. Då kartan i övrigt verkar 
redovisa existerande bebyggelse, kan den nog tolkas så att utfyllnaden kring 
ån gjorts färdig före 1728.

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:a 
juli. Nära 350 av de största och bäst bebyggda tomterna i stadens centrum, 

Figur 6. Den aktuella tomten hade nr 10 i kvarter 9. Kartan upprättades efter branden 1761 (LMV U9-
1:2). Undersökningsområdet är markerat med ljusrött.
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på ömse sidor om ån, lades i aska. Branden drog fram rakt över platsen där 
undersökningsområdet nu ligger och tomten blev troligen hårt drabbad. Den 
intilliggande 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 8 tomter i kvarteret Falan, varav en var öde i bemärkelsen att den sak-
nade ägare (figur 6). Den motsvarar Östra Hamngatan och området närmast 
ån. Tomt 10, undersökningsområdet, var den största i kvarteret och beboddes 
av handelsman Otto Sjöberg (U9-1:2). I Svante Swärdströms samlingar kan 
man under handel hitta en O. H. Sjöberg som var mästare i guldsmide och 
verkade i Falun mellan 1726 och 1777 (78) (DM:s arkiv).

Sjöberg verkar dock ha sålt tomten, för i tomtboken den 21 maj 1762 sägs 
ägaren vara Hr Rådman Anders Lidman. Hans gård beskrivs:

”gårdstomt, efter 2:dre Eldsbranden öde, norr om Östre Falu gata, emellan Handelsman 
Anders Malmbergs och Kämnaren Matias Macklins enkas gårdstomter och quarteret 
No 7 belägen. Hollande denna gårdstomt i bredden wid gatan 42 ¾ aln., i andre och 
norra änden wid åen 58 ½ aln. Och längden efter Macklins tomt 128 aln, samt in åt 
Malmbergs 129 ½ aln” (Lehusens tomtbok 1752-1771).

Lidman ägde tomten även enligt mantalslängden 1770.
I en kunglig resolution 1769 åläggs magistraten att utstaka strandgator 

efter åns bägge sidor. Man påbörjade arbetet, men det tog tid att genomföra 
och genomfördes aldrig fullt ut. Sträckan närmast Falubron byggdes sist. Det 
gjordes troligen inte klar förrän i samband med en syneförrättning 1846. På 
kartor från 1850-talet finns Östra Hamngatan markerad, liksom Fisktorget, 
som då blivit ordentligt utfyllt (figur 7).

Figur 7. Karta över Falun från 1858. Den visar Fisktorget (28) och Östra Hamngatan (41) fullt utbyggd 
(LJ-202).
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1800- och 1900-talets bebyggelse
Skarins karta från 1886 är mycket användbar, då inte bara tomterna, utan även 
husen är utritade (figur 8). Enligt den var kvarteret uppdelat på sex tomter, 
den aktuella tomten tillhörde en av de större liksom ”stadshustomten” (nr 
15 och 16). Huvudbyggnaden låg mot Falugatan, uthusen längs Hamngatan 
och längs tomtgränsen i öster. Det fanns däremot ingen byggnad längs den 
bortre ändan mot Fisktorget, dvs bebyggelse låg på tre sidor runt en stor 
öppen gård. Mellan Östra Hamngatan och ån låg spruthuset från 1884 och 
två magasinsbyggnader, den ena emellanåt nyttjad som teater i början av 
1800-talet. 1901 byggdes ordenshuset, troligen på det södra magasinets grund 
(Sundström & Olsson 1988). 

Falugatan har i alla tider varit en viktig handelsgata. På ett foto från 1853 
kan man se bebyggelsen längs Falugatan och hörnet mot Östra Hamngatan, 
innanför vilket undersökningsområdet var beläget (figur 9). Mot Falugatan 
stod då en påkostad byggnad som skilde sig från de i övrigt rätt anspråks-
lösa byggnaderna längs gatan. Denna större köpmannagård var 2½ våning 
hög och hade en grågrön fasad med pilastrar och tympanonfält i långsidans 
mitt. Utseendemässigt var huset av samma karaktär som flera av traktens 
bergsmansgårdar (Hamrin 1999). Gården kallades Nymanska, tidigare Oli-
venbomska gården.

Bebyggelsen på tomten kan sedan följas framåt i tiden genom tomtmät-
ningar. 1904 gjordes en ritning specifikt över tomten med dess byggnader. 
Ingen nämnvärd förändring verkar då ha skett sedan Skarin ritade sin karta. 
Ytterligare en mätning gjordes 1928. Av den framgår att huslängan mot Östra 
Hamngatan hade byggts om, breddats och försetts med takkupor. Ombygg-
naden gjordes troligen för att nyttja längan till affärslokaler. 1938 hade hus-
längorna byggts till ytterligare och på längan mot Östra Hamngatan hade ett 
trapphus tillkommit, på gårdssidan (Byggnadsnämndens arkiv). 

Figur 8. Skarins karta över Falu stad från 1886. De gula husen var byggda av trä och de röda av sten. 
Undersökningsområdet är markerat med ljusrött. Dalarnas museums arkiv.
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Strax därefter måste några av uthusen rivits. Biografen uppfördes 1939 efter 
ritningar av Ernst Lundgren och är en av få funkisbyggnader i Falun (Sund-
ström & Olsson 1988). 1955 revs resten av huslängan mot Östra Hamngatan 
och Facit-huset, ett putsat stenhus i enkel funktionalism, byggs upp. Resten 
av bebyggelsen i kvarteret Falan ödelades när den stora rivningsvågen drog 
fram på 60-talet (Hamrin 1999). I generalplanen från 1960 ingick en breddning 
av Falugatan. Den skulle breddas från 9,5 m till 21 m. Året efter utlystes en 
arkitekttävling för utformningen av bl.a. kv Falan. Efter vissa justeringar av 
planen stod en första byggnad färdigt 1966, i hörnet Stora torget–Falugatan. 
Träd planterades på norra sidan Falugatan för att ge den nya breda gatan 
”en intensiv intern prägel”. Stadshuset byggdes klart 1968. Den Nymanska 
fastigheten var den sista som revs i kvarteret. När den rivits 1969, blev där 
en tom tomt omgärdad av två brandgavlar (Hamrin 1999). En barack fick så 
småningom fylla hörnet.

Tidigare undersökningar
Det har inte gjorts några arkeologiska undersökningar i kvarteret Falan trots 
att det är hårt exploaterat. Huvuddelen av de äldre kulturlagren torde vara 
bortgrävda vid de omfattande garagebyggena i gallerians och stadshusets 
källarplan. Delar av de omgivande kvarteren är däremot undersökta, ambi-
tionsnivån har dock varierat. Trädgårdsmästare Lindberg inledde sina obser-
vationer på 1920-talet när huset i hörnet Falugatan–Holmgatan byggdes. Han 
gjorde sedan åtskilliga observationer under de kommande decennierna. Under 
1980-talet undersökte Riksantikvarieämbetet bl.a. delar av kvarteren Köpman-
nen, Fisktorget och Dalpilen. Dalarnas museum har gjort undersökningar i 
kv Köpmannen och Garvaren. Till det skall läggas schaktövervakningar vid 
ledningsgrävningar, t.ex. på Hälsingtorget. Vid dessa undersökningar har 
kulturlager, husgrunder och kajkonstruktioner m.m. dokumenterats. 

Här nedan följer en redogörelse för några undersökningar i Falan 22:s 
omedelbara närhet (figur 10).

Figur 9. Nymanska gården på Falugatans vänstra sida hade en pampig huvudbyggnad. Den fotograferades 
1853 och är det äldsta fotot över Falun. Dalarnas museums arkiv.
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Stora torget
Vid en grävning vid Centralpalatsets östra hörn observerade Lindberg 1938 
stockar på 1,5 m djup. Det tolkade Lindberg som resterna av Falubrons östra 
landfäste. Under stockarna låg ett 0,2 m tjockt gruslager och under det ett lager 
näver. Där fanns också trärester som Lindberg tolkade som en trätrappa som 
lett upp på bron. Han nämner även att det vid grävning för stadens vatten-
ledning i slutet av 1890-talet påträffades lämningar av Falubron på 2,5–3,0 m 
djup (Falu länstidning 1938).

Vid en schaktövervakning på Stora torget har en kavelbro, syllstockar och 
en stenmur framkommit (Kriig 1982).

Figur 10. Några arkeologiska undersökningar gjorda i centrala Falun. Ljusgrönt markerar äldre 
dokumentationer, klarare grönt RAÄ:s och museets undersökningar. Några konstruktioner är utritade 
med rött.
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Kv Köpmannen
Kvarteret Köpmannen ligger omedelbart sydost om kv Falan. Vid grund-
grävningar i hörnet Falugatan–Holmgatan, åren 1925–26, dokumenterades en 
kullerstensläggning, en husgrund, resterna av ett mindre knuttimrat hus och 
en liten stenkällare. Där hittades också gjutformar för tillverkning av tennfat 
och mynt från mitten av 1600-talet, bl.a. ett från 1645 och ett från 1653 (Sved-
berg 1986b). Ovanpå bebyggelseresterna fanns 2,0–2,5 m slaggutfyllnad. Mitt 
i utfyllnaden, 1,4 m under dagens marknivå fanns ett brandlager som antas 
höra ihop med branden 1761. Utifrån myntfynden drog Sahlström slutsatsen 
att slaggutfyllnaden för tomtregleringen gjordes tidigast på 1650-talet (1961).

I Köpmannen 6, nuvarande restaurang Kings Arms, har det schaktats vid 
två tillfällen. När det 1932 grävdes i norra delen dokumenterade Lindberg en 
stenkista, ett hushörn med stenläggning framför och en smideshärd av tegel 
(Svedberg 1986b). Två år senare grävdes det i tomtens södra del. Där fram-
kom spår som tolkades som rester av ett rum med en härd och två kavelbroar 
(Svedberg 1986b).

Riksantikvarieämbetet undersökte 1980 tomt 4 och 5 inför att en ny livs-
medelshall skulle byggas (Svedberb 1986b). Vid förundersökningen grävdes 
7 provgropar. Den visade att det under 1,5–4,0 m fyllning fanns flera lager 
med kulturjord, sammanlagt 0,5–1,5 m tjockt, men väldigt få konstruktioner. 
Lagren var mäktigast i norra delen. Den utgjordes i huvudsak av grus och 
där noterades ett par tunna bebyggelsehorisonter. Vid huvudundersökningen 
rutgrävdes två schakt, ett större schakt i södra delen där det skulle byggas 
garage och ett mindre i norra delen. Då det påträffades en båt i södra schaktet 
och det måste utvidgas, inskränktes undersökningen i norra delen till kultur-
lagret i botten, bebyggelsehorisonterna i grusfyllningen schaktades bara bort.

I det norra schaktet hittades rester av en stenpackning som tolkas som en 
gata eller gränd. Den låg ovanpå kulturjorden, vilken såg ut att delvis ha grävts 
bort/jämnats av när stenpackningen skulle anläggas. Den låg 105,5–106,0 
m.ö.h. var 2,7 m bred och 0,25 m tjock.

Båten i södra schaktet var förmodligen lagd direkt på leran även om det 
fanns lite kulturjord under, ca 106,5 m.ö.h.. Den klinkerbyggda båten var 
upphuggen, troligen för att användas som markstabilisering. Man prövade 
att dendrodatera virket, men fick inga nöjaktiga resultat, då dateringen gav 
slutdatum 1748. Det skulle betyda att båten byggts i mitten av 1700-talet, 
använts i kanske hundra år, sedan huggits upp och placerats på leran som 
stabilisering. Den borde vara betydligt äldre, från 1500- eller 1600-talet, då 
lagren ovanpå bedömdes vara äldre än 1700-tal (Svedberg 1986b). Analysen 
gjordes när metoden att dendrodatera ännu var relativt ny, kanske skulle ett 
nytt försök ge andra resultat.

Dalarnas museum undersökte tillsammans med UV-Bergslagen fastigheten 
Köpmannen 2, 1997. Förundersökningen (Bergold & Carlsson 1998) ledde 
till en slutunersökning av norra delen av tomten. De äldsta spåren av bebyg-
gelse orienterade mot Holmgatan. Husen var omsorgsfullt grundlagda med 
stensyll och stockar. Ovanpå fanns mer diffusa rester av ytterligare ett hus 
och en välbevarad stenläggning. Ett tydligt kol- och sotlager skilde den äldre 
bebyggelsen från det nu rivna huset och tolkades som spår av stadsbranden 
1761 (DM dnr 13/97).

Kv Fisktorget
En tomt i kv Fisktorget grävdes ut 1986. Under det översta grus- och fyll-
nadslagret fanns ett brandlager, därunder ett 1,4 m tjockt slagglager och 
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underst 0,5 m kulturjord i flera lager. I nord-sydlig riktning tvärs igenom 
undersökningsområdet syntes en 22 m lång rest av en kajkonstruktion. Den 
hade oftast bara en längsgående stock, men fler tvärgående stockar bevarade. 
Där fanns också spår av en ramp och en husgrund. Grävningsrapporten är 
mycket knapphändig och saknar såväl profiler som nivåangivelser (Bergström 
& Grälls 1996).

Kv Dalpilen
En mindre del av kvarteret Dalpilen undersöktes 1982. Då dokumenterades 
tre husgrunder, troligen delar av ett gårdskomplex från senare delen av 
1600-talet (Svedberg 1986a).

Fastigheten Dalpilen 6, dvs den norra delen av kvarteret, undersöktes 1987. 
Vid tolkningen delades lager och konstruktioner in i sex faser (Bergold 1996). 
Fas 1, den äldsta fasen, bestod av två lager träflis- och sotblandad humus som 
följde den ursprungliga topografin. Fasens överkant låg i väster 108,3 m.ö.h. 
och i öster, mot åkanten, 106,5 m.ö.h.. Fasen har daterats till tidigt 1600-tal.

Fas 2 återfanns främst i västra delen av undersökningsområdet och bestod 
av flera träflisblandade lager. Däri låg en stensyll som vid grävningen tolkades 
som en sjösättningsramp och skulle då visa på Faluåns ursprungliga bredd. 
Stensyllen skulle också kunna tolkas som en husgrund. Fasens övre nivå var 
107,2–108,4 m.ö.h.. Lämningarna bör enligt Bergold ha tillkommit före regle-
ringen. En stock har dendrodaterats till efter 1642.

Fas 3 innehöll bebyggelselämningar och mindre slaggutfyllnader. Utfyllna-
den hade gjorts för att jämna av ytan. Ytans överkant låg 107,9–108,7 m.ö.h.. 
Rester av ett gårdskomplex återfanns i undersökningsområdets västra del och 
bestod av två hus varav ett bostadshus, gärdesgårdar, en vattenreservoar och 
en broläggning. Fasen har daterats till 1630–50. 

Under fas 4 hade området fyllts ut med stora mängder slagg för att jämna 
till marken och kunna utnyttja en större yta ner mot ån. Nivån i fasens över-
kant var 108,1–108,5 m.ö.h. Bebyggelseresterna återfanns främst i områdets 
centrala delar och bestod av tre träsyllsgrunder, en stengrund och en kul-
lerstensbeläggning. De tolkas som sjöbodar vid åstranden. Troligen har det 
funnits bebyggelse i väster som förstörts av fas 5. Fasen är daterad till före 
stadsreglering.

Under fas 5 hade ytterligare slagg förts på, lagret var över en meter som 
mäktigast, överkanten låg 108,5–109,5 m.ö.h. Fasen innehöll rester av ett gårds-
komplex i väster, med minst fyra hus-
grunder och ett förvaringsutrymme. 
Ner mot och längs ån låg en ramp- 
och kajkonstruktion i vinkel 39x21 m 
stor (A41), nivå 107,6–109,0 m.ö.h.. 
Den bestod av fem närmast intakta 
timmerkistor med 4–7 stockvarv plus 
tre kistor med 1–3 stockvarv. Kistorna 
var fyllda med slagg och ovanpå dem 
låg ett lager mjäla/lera. Timringen 
var gjord tidigast 1648. Fasen har 
daterats till 1670-talet.

Fas 6 bestod bl.a. av en fragmen-
tarisk stenläggning och en källare. 
Den har daterats till 1700-tal (Bergold 
1996). Figur 11. En kajskoning mot Faluån kom fram 

vid grävning för avloppsledning 1960. Foto: P.H. 
Rosenström. Dalarnas museums arkiv.
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Hälsingtorget
En avloppsledning grävdes 1960 
längs sydvästra sidan av Kopparvå-
gen och fortsatte åt nordväst, under 
nuvarande Dalarnas museum. Schak-
tet var ca 4 m djupt och först nere i 
botten syntes den orörda leran. På 
den låg kultur-, sand- och slagglager. 
Kulturlagren fanns främst i botten, 
under slagg- och sandlagren. 

Vid grävningen stötte man på flera 
träkonstruktioner. En vinklad kaj-
konstruktion söder om Kopparvågen 
bestod av 6–8 stockar (figur 11). Det 
var förmodligen samma konstruk-
tion som framkom i Dalpilen 6. Un-
der museet framkom en konstruktion 
bestående av 4 stycken 10 m långa 
stockar. En brokista under Stigarega-
tan bestod av fem stockvarv (figur 12). Den översta stocken låg 2,5 m under 
dåvarande marknivå (DM 7109).

Figur 12. En timmerkonstruktion i Stigaregatan, 
troligen rest av en brokista till bron över Faluån. 
Foto: P.H. Rosenström Dalarnas museums arkiv.
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Förundersökningen
Den arkeologiska förundersökningen gjordes i januari 2008, direkt efter att 
befintliga hus hade rivits och i enlighet med länsstyrelsens beslut (dnr 431-
15983-07). Årstiden var inte optimal för en arkeologisk undersökning, men 
temperaturen höll sig kring nollstrecket, så lämningarna frös inte. Ljuset var 
dock ett problem liksom dagslängden.

Syfte
Syftet med förundersökningen var att ta reda på om det i exploateringsområdet 
fanns anläggningar och fynd från äldre tiders verksamheter. Den skulle också 
ge ett tillfredställande underlag för bedömning av inriktning och omfattning 
av fortsatta arkeologiska åtgärder.

Undersökningsmetodik
Fyra schakt grävdes fördelat över ytan, för att utröna om det under mark dolde 
sig rester av äldre kulturlager och bebyggelsekonstruktioner, men även om 

det fanns rester av bro- och/eller 
kajkonstruktioner (figur 14). Med 
äldre avses i första hand läm-
ningar från 1600- och 1700-tal. 
Schakten grävdes ca 25 m2 stora. 
De kunde inte göras mindre då 
vi var tvungna att gräva så djupt.

Målet var att vi med maskin 
skiktvis skulle gräva oss ner till 
den naturliga leran för att få en 
uppfattning om alla lager, dess 
struktur och komplexitet. När 
undersökningen inleddes hade 
vi förhoppningen att kunna 
pumpa bort eventuellt vatten ur 
groparna. Det visade sig dock 
vara omöjligt. Åvattnet rann så 
snabbt igenom slagglagren att 
en torrläggning av ån eller någon 
form av spontning hade varit 
nödvändig om vi skulle kun-
nat tömma groparna på vatten. 
Schakten grävdes därför först ner Figur 13. Timmerkonstruktionen A3 rensas fram. Foto: 

Eva Carlsson
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till grundvattennivå/åns vattennivå, vilket var ca 108 m.ö.h., varefter schakt-
väggarna handrensades och dokumenterades (figur 13). Vi fortsatte sedan att 
gräva ner till leran. Under grundvattennivån gick det inte att göra någon mer 
detaljerad dokumentation.

Valda delar av schaktväggarna dokumenterades, företrädesvis där det 
fanns anläggningar (figur 14). En profil ritades över SSV väggen i schakt 1 
(profil 1), två profiler i schakt 2, en över den nordöstra väggen och en över 
sydöstra väggen (profil 2). I schakt 3 ritades en profil över nordöstra väggen 
(profil 3) och i schakt 4 en del av nordöstra och sydöstra väggen (profil 4). 
Alla profilerna redovisas i rapporten utom den nordöstra väggen i schakt 2, 
då den kom att ingå i en större profil i slutundersökningen. Anläggningarna 
dokumeterades och numrerades A1–A7. Prov för dendroanalys togs från A1 
och från huggspånslagret i botten av schakt 3, men endast det senare skicka-
des för analys. Fynden F1–F24 har rengjorts och registrerats i Sofie (bilaga 7).

Figur 14. Plan över undersökningsområdet med schakt, anläggningar och profiler inlagda Skala 1:250.
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Arkivstudier har gjorts av kvarteret och kringliggande bebyggelse för att 
sätta in undersökningen i ett sammanhang och underlätta tolkningen. De 
resultaten har tidigare redovisats under rubriken ”Kunskapsläge”.

Undersökningen
Schakten grävdes ca 25 m2 stora i markytan, dvs drygt 10% av exploaterings-
området undersöktes.

Schakt 1
Schaktet var 6x5 m stort och 2,9 m djupt, marknivån låg 109,8 m.ö.h. (figur 14).

Under det ca 0,7 m tjocka utfyllnadslagret fanns flera ler- och slagglager 
(profil 1, figur 15). Utfyllnadslagret bestod av slagg, grus och betongrester. 
Det hade rörts om i samband med att Facithuset och dess tjocka betongsula 
rivits bort. Under det låg ett 0,05–0,25 m tjockt lerlager. Därunder ett ca 0,5 m 
tjockt slagglager med inblandning av tegel. Det följdes av flera beige och grå 
lerlager. Mellan dem fanns tunna lager med sand, slagg och kalkbruk. Denna 
skiktning kan bero på att området tidigare varit en del av åmynningen och 
att lagren avsatts där.

Vid sydvästra schaktväggen fanns en påle (A1) nergrävd genom lerlagren 
från nivån 108,4 m.ö.h.. Den sträckte sig åtminstone ner till 107,0 m.ö.h. och 
hade troligen grävts ner i samband med slaggutfyllnaden (L3). Lerlagret 
(L2) under de sentida fyllnadsmassorna har lagts dit efter att pålen mist sin 
funktion. 

Schakt 2
Schaktet var 6x5 m stort och 2,9 m djupt, marknivån låg 111,0 m.ö.h. (figur 14).

En stor del av schaktet kom att grävas i tidigare omgrävda massor då det 
visade sig att marken genomskars av ett brett ledningsschakt i NV–SO riktning. 
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Längs nordöstra väggen syntes 
tre timmerstockar på varandra, 
den översta låg 1,5–1,7 m under 
markytan. Det var förmodligen 
en del av en kaj/förstärknings-
konstruktion (A3). Den var 0,8 m 
hög och syntes 3,5 m, dvs längs 
hela schaktets nordöstra kant 
(figur 16). Stockarna fortsatte åt 
sydost respektive nordväst. Två 
av stockarna var skarvade. Ett 
par stockändar indikerade att 
det även gick stockar vinkelrätt 
åt nordost för att förankra kon-
struktionen. Över och under 
stockarna syntes slagg.

I schaktets södra hörn fanns 
en slaggtegelkonstruktion, för-
modligen en del av en källare 
(A2). Den låg 0,9 m under dagens markyta, var 1,4 m hög och minst 2,5 m bred 
(profil 2, figur 17). Slaggutfyllnaden fortsatte ytterligare 0,2 m under källaren 
(L1), sedan följde flera tunna grus och huggspånslager ner till leran. Lerans 
överkant låg 108,1 m.ö.h. I slagglagret fanns trävirke.

I huggspånslagret, (L5) framkom en skärva rödgods (F1). Vid framrens-
ningen av kajkonstruktionen fann vi rödgods, fajans, fönsterglas och en skärva 
från ett passglas, F3–7.

Schakt 3
Schaktet var 6x5 m stort och 4,0 m djupt, marknivån låg 110,7 m.ö.h. (figur 14).

Ett ledningsschakt skar sydvästra delen av förundersökningsschaktet. Det 
betydde att det främst kom fram omrörda massor med mycket sten huller om 
buller. Nordöstra delen var ett undantag. Där fanns rester av en husgrund 
(A4) av slaggtegel och sten (profil 3, figur 18). Slaggteglet låg i 3 skift 0,4 m 
under mark. Fem meter av grunden syntes längs nordöstra schaktväggen och 
två meter lite innanför den sydöstra (figur 19). Under slaggteglet låg större 
stenar i tre till fyra skift, med bruk emellan. Stengrunden sträckte sig 0,8 m 
ner. Därunder syntes en mer oregelbunden stenutfyllnad. I östra delen var 
flata stenar staplade på varandra, vilka gav intrycket att vara avsiktligt lagda. 
I schaktbotten framkom några stenar med flat yta, en av dem med ett lager 
tegelstenar ihopfogade med bruk ovanpå. Stenarna låg på samma nivå som 
grundvattnet, dvs ca 108 m.ö.h. Det är möjligt att stenarna i schaktets botten 
och i profilen var resterna av en källare (A5). All oordnad sten skulle kunna 
komma från de rivna valven. De tunna lagren (L4–9) som låg mot källarväg-
gen var antagligen delvis svämmade, nivå 108,0–108,3 m.ö.h..

Under källaren vidtog ett mäktigt slagglager, 1,1 m tjockt. Därunder, dvs 
på leran, fanns ett svart kulturlager med huggspån och annat avfall, ca 0,2 m 
tjockt. Den naturliga leran syntes 106,7 m.ö.h. Keramiken i huggspånslagret 
var troligen från tidigt 1600-tal, rester av ett hemrat fat med gul och grön 
glasyr och en trefotsgryta. Grytans mynning bör ha varit ca 17 cm i diameter 
och fatet ca 18 cm i diameter (F8). Prov på huggspån samlades in och ett gick 
att dendrodatera. Det kom från en tall som förmodligen hade fällts vintern 
1626/27 (CATRAS 81997, figur 31). I fyllnadsmassorna framkom en bit kakel 
i en ovanlig form, en vriden pelare (F9).

Figur 16. Dokumentation av timmerkonstruktionen A3 
i schakt 2. Foto: Britt-Marie Hägerman.
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Figur 17. Profil 2, del av sydöstra schaktväggen i 
schakt 2. Skala 1:40.
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Figur 18. Profil 3, nordöstra schaktväggen i schakt 3 med grund av slaggtegel, A4, och källare A5. 
Skala 1:40.
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Schakt 4
Schaktet var 5,0x3,5 m stort och 3,8 m djupt, marknivån låg 110,1 m.ö.h. (figur 
14).

Marken där schaktet grävdes var störd av ledningar. Ett ledningsschakt 
skar provschaktet i NV–SO riktning. Under asfaltsytan fanns ett tunnare 
gruslager och ett mäktigare slagglager (profil 4, figur 20). Under det, dvs ca 
1 m under markytan, framkom en kullerstenslager (L4), troligen en gårdsyta 
(A6). Det syntes i alla schaktväggarna, saknades bara där ledningar grävts 
ner. Kullerstenarna var lagda i sand. I sanden fann vi lite rödgods: F10, 16 och 
fönsterglas F21. Under kullerstenen fanns flera lager med slagg, grus, tegel, 
lera och en del trärester. De var sammanlagt ca 0,5 m tjocka och följdes av ett 
ca 0,4 m tjockt lager grus (L10), därunder ett slagglager (L11) och underst ett 
huggspånslager mot leran. Lera syntes på nivån 106,3 m.ö.h..

Vid rensning av schaktväggarna visade det sig att längs nordöstra schakt-
kanten fanns större stenar, 0,5 m stora, förmodligen grundstenar till ett hus 
(A7). Under det fanns ett lerigt kulturlager med trä (L8), två plankor stack 
ut i schaktet. Där fann vi rödgods F11, 15, 17, 22, 23, kritpipsskaft F14, 19, 
glasflaska F18, del av remmare F12 och fönsterglas F13. De tillvaratagna ke-
ramikskärvorna var små, oftast bukbitar med ofärgad glasyr. Utifrån bitarna 
med mynningskant kunde vi sluta oss till att där fanns delar av både skålar 
och fat, några bitar hade piplerdekor och en hemring. 

Anläggningar

A1 Påle
Träpålen i södra kanten av schakt 1 var 0,4 m i diameter och minst 1,8 m lång, 
bottnen grävdes dock inte fram (figur 15). Den var troligen avtagen i övre delen 
och åtminstone till del förstörd. Toppen var 108,6 m.ö.h. Den kan ha tillhört 
en konstruktion för att hålla slaggutfyllnaden på plats mot ån.

Figur 19. Under de tre skiften slaggsten i schakt 3 fanns 3-4 skift sten med bruk emellan, A4. I hörnet 
anas källavägg A5. Foto: Eva Carlsson.
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A2 Källare
I sydvästra delen av schakt 2 fanns en mur av slaggsten i sex skift, vartannat 
med löpare och vartannat med kopp (figur 17). Muren låg 1 m under dagens 
markyta och var 1,4 m hög. Slaggstensmuren var troligen en del av källaren 
till det boningshus som stått mot Falugatan ute i nuvarande trottoar, fram 
till 1960-talet.

A3 Kaj
Tre stockvarv syntes i nordöstra delen av schakt 2 (figur 21). Den översta låg 
1,5–1,7 m under dagens markyta. Den synliga delen mätte 3,5 m, men stock-
arna fortsatte åt såväl sydost och nordväst. Det övre och nedre stockvarvet var 
skarvat. Stockarna i det övre stockvarvet var ca 0,3 m i diameter. Den norra 
stocken var rund, syntes 1,4 m och har ett flackt urtag, 0,24 m brett, 0,25 m 
från änden. Den södra stocken hade planhuggen sida och var synlig ca 2 m. 
0,6 m från norra änden fanns ett urtag för knut. Där syntes också änden på en 
tvärgående stock, den stack ut ca 5 cm. Mellanstocken var ca 0,2 m i diameter. 
I det nedersta stockvarvet var stockarna ca 0,3 m i diameter. Den synliga delen 
av den norra var ca 1,1 m lång och den södra 2,1 m. Den norra var tillspetsad 
i änden, den södra hade urtag för knut 0,7 m från änden och ett dymlingshål 
1,7 m från änden. Den tvärgående stocken vid knuten stack ut 5 cm. I slagg-
lagret ovanför stack ytterligare två stockändar fram.

Lagerföljd
1 grus blandat med lera
2 gulbeige lera med grus
3 slagg
4 beigegrå sand med kullersten 0,07-0,20 

m stora
5 brun fet sand, småsten 0,01-0,05 m, 

träflis
6 smågrus, beige, enstaka sten, 0,1 m st
7 småsten, tegel, slagg, rostfärgad lera, 

svart mot botten

8 brungrå lera med sten, trä, ben, kera-
mik, flammig

9 liknar 7 men med mer slagg i den övre 
delen

10 småsten, grått grus
11 slagg
12 slaggbemängt sandigt grus med tegel, 

liter trä och ben

+ 108,0

+ 109,0

+ 110,0

m.ö.h.
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Figur 20. Profil 4, nordöstra och sydöstra schaktväggen i schakt 4, med kullerstensbeläggningen A6 och 
husgrunden A7. Den streckade linjen markerar att profilen är vinklad. Skala 1:40.
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A4 Husgrund
I schakt 3 nordöstra del fanns en husgrund av slaggsten och sten synlig 5x2 m 
(figur 18). 0,4 m under nuvarande markyta syntes tre skift med slaggtegel; 
översta skiftet löpare, mellersta kopp och understa löpare. Slaggrunden var 
0,7 m hög. Därunder syntes stenar i tre till fyra skift lagda i bruk 0,8 m (L1), dvs 
1,1–1,9 m under dagens marknivå. Läget stämmer väl överrens med ett uthus 
som finns på uppmätning av tomten från 1928 (Byggnadsnämndens arkiv).

A5 Källare
I botten av profil 3 (figur 18) syntes 
fem flata stenar på varandra, det 
såg ut att vara en ca 1 m hög vägg. 
Mot ”stenväggens” nordvästra sida 
fanns avsatta ler- och gruslager. På 
grundvattennivån, ca 108 m.ö.h.  
syntes tre flata stenar, en med ihop-
fogade tegelstenar på (figur 22). Det 
kan ha funnits fler stenar. Teglet kan 
vara rester av ett golv. Anläggningen 
var troligen rest av en källare. Den 
låg förmodligen i anslutning till ett 
boningshus.

A6 Kullerstensyta
Ca 1 m under dagens markyta framkom i schakt 4 ett 0,15 m tjockt lager med 
0,07–0,2 m stor kullersten i beigegrå sand (figur 20). I lagret fanns sparsamt 
med rödgods och fönsterglas.

A7 Husgrund
Tre syllstenar framkom i schakt 4:s nordöstra vägg, ca 1 m under dagens 
markyta (figur 20). En av stenarna var över 0,5 m lång och de var upp till 0,3 
m höga. De låg på ett lerigt kulturlager med trä, keramik, glas och kritpipor. 
Lagret sträcker sig 1 m åt sydväst från husgrunden räknat.

Figur 22. Flata stenar i botten av schakt 3, den 
vänstra med rester av ett tegelgolv (?) tillhörande 
källare A5. Foto: Eva Carlsson.

Figur 21. Del av kajkonstruktion A3 i nordöstra delen av schakt 2. Foto: Eva Carlsson.
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Resultat och tolkning
De fyra schakten var alla störda av sentida ledningsschakt, men hade ändå 
bevarade lämningar som visade skilda historier. Schakt 1 och 3 var de som 
gav minst information, dvs de var mest störda. Pålen i schakt 1 var svårtolkad 
då den kom fram utan sammanhang. Husgrunden i schakt 3 var förmodligen 
från slutet av 1800-talet och källaren längre ner av okänd ålder, men äldre än 
husgrunden och sannolikt medvetet raserad.

I schakt 2 framkom en del av en kajkonstruktion, förmodligen av samma 
typ som tidigare undersökts i kv Fisktorget och Dalpilen och den senare har 
daterats till mitten av 1600-talet.

Vid undersökningen upphörde vi att gräva på djupet när vi stötte på ett 
lerlager. I efterhand inser man att vi skulle försökt gräva djupare i schakt 2. 
Där fanns antagligen ett slagglager under leran. Lerlagret kan ha tillkommit 
under den tid kajen utgjorde skoning mot ån. Ett alternativ kan vara att det 
funnits många småöar i Faluåns delta, varav en i den västra delen av under-
sökningsområdet. Det torde däremot vara den naturliga leran vi fann 4 m 
ner i schakt 3 och 4.

I schakt 4 gav profilen vissa ledtrådar om tomtens bebyggelsehistoria. De 
undre lagren, det leriga kulturlagret med huggspån och det mäktiga slagg-
lagret ovanpå den naturliga leran, såg vi även i schakt 3. Ovanpå slagglagret i 
schakt 4 fanns ett grått gruslager med småsten. De valde således andra material 
än slagg för utfyllnaden, kanske togs det från åsen i närheten. På det låg flera 
tunnare påförda lager med slagg, sten och grus, men också raseringsmaterial, 
främst tegel. När de skulle bygga det hus syllstenarna indikerar, grävde de 
förmodligen bort det slaggblandade lagret, det var troligen så skiktningen 
med flera snarlika lager bildats. ”Gropen” fylldes ut med lera blandat med 
diverse avfall och på det lades syllstenarna. Att massorna var omgrävda 
tyder keramikens höga fragmentering på. Att lägga ett lager lera under hus 
för att skapa ett tätskikt har varit vanligt. Sedan jämnade man till marken på 
gården och lade kullerstensbeläggningen på gårdsplanen. På/vid syllstenarna 
bildades ett tunt kulturlager. När bebyggelsen ödelades, kanske vid branden 
1761, fyllde man på med ett ordentligt slagglager inför återuppbyggandet.

Då det finns många likheter mellan Falan och Dalpilen kan en jämförelse 
göras. Det undre leriga kulturlagret som följer den naturliga topografin har sin 
motsvarighet i fas 1 i kv Dalpilen. Slagglagret ovanpå motsvarar kanske fas 4, 
kajkonstruktionen fas 5 och stenläggningen fas 6. I Dalpilen daterades fas1–4 
till 1600-talets första hälft, fas 5 till dess senare hälft och fas 6 till 1700-talet 
(Bergold 1996).

Fynden redovisas i bilaga 7 och tillsammans med slutundersökningens 
fynd, med början på sidan 39.
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Serviceschaktet i Östra Hamngatan
Falu Energi och Vatten grävde i februari 2008 en anslutning för dagvatten 
till Falan 22 (figur 23). Schaktningsarbetet övervakades av arkeologer från 
Dalarnas museum efter beslut av länsstyrelsen (dnr 431-2684-8). Syftet var att 
bidra till en förbättrad kunskap kring Falun stads gamla stadskärna, raä 68. 

Schaktet var L-format, 15 m2 stort (figur 24). Den del som gick i gatan gräv-
des i ett befintligt ledningsschakt, men i norra delen, under trotoaren framkom 
lämningar. Schaktet var där 3 m brett och drygt 2 m djupt. Där låg ett femtontal 
stockar. De flesta i NV–SO riktning, dvs parallellt med ån, andra vinkelrätt 
emot (figur 25). De flesta stockarna hade runt tvärsnitt, men några var fyrkan-
tiga. Det bör betyda att det åtminstone delvis var återanvända stockar. Den 

schakt 1

schakt 3

schakt 2

schakt 4

0 5 102,5 Meter

Figur 23. Plan över undersökningsområdet och serviceschaktet i Östra Hamngatan. Skala 1:400.
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översta stocken låg på nivån 
108,9 m.ö.h. och nivån under 
den undre stocken var 107,7 
m.ö.h. Stockarna låg på ett 
lager slagg blandat med sten 
och trävirke. På och direkt 
mot stockarna i södra delen 
fanns ett fett mjälalager med 
tegelflis, kol, keramik, ben 
och kritpipsskaft. Möjligen 
var det påfört som tätning. 
Stockarna har benämnts A8.

Stockarna bör ha haft en 
stabiliserande funktion och 
kan höra ihop med en äldre 
skoning mot ån, men har 
troligen inte utgjort själva 
kantskoningen. En annan 
möjlig tolkning, då de ligger i en gammal tomtgräns, är att de markerat just 
en sådan och stabiliserat tomten. Tomten närmast ån angavs som öde 1761 
och kanske var den inte lika väl uppfylld med slagg som den norr därom. 
Träkonstruktionen kan fortsätta en bit in på tomten, den översta stocken 
förmodas fortsätta åt nordost. I dess förlängning fanns vi påle A1 vid förun-
dersökningen. Fynden F1–2 återfinns i bilaga 7.

0 2 4 6 m

Figur 24. Plan över serviceschktet med stockarna A8 inritade. 
Skala 1:100.

Figur 25. Stockarna A8 i serviceschaktet. Foto: Fredrik Sandberg
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Särskild undersökning
Den särskilda arkeologiska undersökningen följde nästan omedelbart på 
förundersökningen, endast en månad senare, dvs även den gjordes under 
vintern 2008. Som tur var fotsatte vädret att vara ovanligt milt. Den gjordes i 
enlighet med länsstyrelsens beslut (dnr 431-1670-08).

Syfte och målsättning
Den övergripande målsättningen med den särskilda undersökningen var att 
bidra till den allmänna arkeologiska kunskapsuppbyggnaden i Dalarnas län. 
Den specifika målsättningen var att undersöka, dokumentera och tolka den 
aktuella delen av fornlämningen, dvs. gårdsanläggningen och kantskoningen 
mot ån, samt de tidsmässiga och strukturella sambanden. 
Specifika frågeställningar var:
• Gårdsanläggningens utbredning, karaktär och ålder
• Huruvida kulturlagren under gårdsanläggningen innehöll en äldre bebyg-

gelsefas
• Kantskoningens utsträckning, karaktär och ålder
• Hur gården och kantskoningen förhöll sig till varandra

Metod
De översta omrörda lagren och utfyllnadslagret av slagg därunder togs bort 
av grävmaskin med planskopa, ner till nivån med stenläggning och hus-
grunder. Eventuella anläggningar som fanns i/på utfyllnadslagret av slagg 
dokumenterades översiktligt i samband med schaktningen och plockades 
bort. Kantskoningens yttersida följdes åt norr. Stenläggning, husgrunder m.fl. 
anläggningar rensades fram för hand.

Området mättes in med totalstation/RTK, anläggningarna dokumentera-
des i plan och fotograferades från skylift. Anläggningarna numrerades A1–3 
och A9–39. Profiler ritades av schaktväggar och anläggningar. Fynd och ben 
samlades in anläggnings- och lagervis. Prov togs på trä för dendrodatering.

Tiden räckte inte till för att ta fram eventuella anläggningar under sten-
läggningen över hela ytan, utan istället grävdes fyra mindre schakt och lagren 
i dem dokumenterades på sedvanligt vis.

Träproverna skickades för datering till Nationella Laboratoriet för Veda-
natomi och Dendrokronologi i Lund. Bertil Israels i Svärdsjö fick också en 
uppsättning prover. Benen har analyserats av osteolog Britt-Marie Hägerman. 
Fynden har rengjorts, ordnats upp, givits nummer F1–208 och registrerats i 
museets databas Sofie. 15 fynd har skickats till Västarvet för konservering.
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Figur 26. Undersökningsområdet med profilerna 1–9 och provgroparna 1–4 markerade. Skala 1:200.
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Undersökningen
Undersökningsområdet var ca 500 m2 stort, medan exploateringsområdet var 
ca 900 m2, tomtens östra och västra hörn ingick inte i undersökningen. När de 
översta rivningslagren togs bort framkom i norra delen av undersökningsom-
rådet slaggstenar, rester av två husgrunder, A1 och A2. De dokumenterades 
och togs bort, slaggstenen lades på kanten och togs sedan omhand av Diös. 
Den fortsatta schaktningen gjordes ner till stenläggningen A10, som visade 
sig finnas bevarad över en stor del av området (figur 27). På stenläggningen 
låg ett lager lera med mycket fynd i, A38. Ytan handrensades. Även där det 
inte fanns stenläggning avbanades ytan till ungefär den nivån. Längs det 
som kan antas vara kanterna på stenläggningen fanns rester av husgrunder, 
åtminstone tre på södra sidan och en på norra sidan, dvs rester av syllstockar, 
syllstensrader, golv och en spismur. Kantskoningen A3 rensades fram och 
ytterligare en förstärkning framkom i nordvästra delen, A19. Huvuddelen 
av den begränsade undersökningtiden lades på att dokumentera detta skede 
(figur 26 och bilaga 1). Området söder om A3 grävdes ur med maskin. Där 
kunde ett mäktigt huggspånslager konstateras i botten. Kantskoningen revs 
sedan till stor del, då prover för dendrodatering skulle tas. Stockarna lades 
upp på schaktkanten, beskrevs och trissor sågades av dem som bedömdes 
kunna ge datering.

Att det fanns lämningar som var äldre än stenläggningen konstaterades 
främst i norra delen, där vi grävt lite djupare på några ställen. Istället för att 
fortsätta avbaningen, under den knappa tiden, grävdes fyra mindre schakt 
genom stenläggningen och husrester (schaktbeskrivningar, bilaga 4). Då 
framkom att det var ca 0,5 m ner till ett mäktigare slagglager och att det under 
stenläggningen fanns kulturlager och hårdgjorda slaggytor på två ställen. 
Det framkom också två stolpar A32 och A33, men inga tydliga husgrunder. 
Det kan bero på att gården varit organiserad på liknande sätt även innan 
stenläggningen lades och att provgroparna i så fall grävdes på gårdsplanen.

Sammantaget ritades nio profiler (figur 26), profil 1 över hus och kultur-
lager längs nordöstra schaktkanten, profil 2 förstärkningen A19 mot nord-
väst, profil 3 mellan A10 och A19, profil 4 och 6 i anslutning till A12, profil 5 
kantskoningen A3 och profil 7–9 i provschakt 2–4. Profil 1–6 återfinns i bilaga 
2 och 7–9 i bilaga 4. 

Figur 27. Stenläggningen A10 rensas fram. Foto: Eva Carlsson
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Vid undersökningen framkom sammantaget 11 anläggningsrester av hus 
(A1–2, A9, A12–16, A20, A35 och A37), tre skoningar/förstärkning (A3, A19 och 
A39), en brunn (A17), en stenläggning (A10), 11 stolpar/pålar (A11, A21–24, 
A28–33), två slanor (A18 och A34), 3 störar (A25–27). Två avsatta kulturlager 
(A36 och A38) gavs också anläggningsnummer. Anläggningarna beskrivs 
närmare i bilaga 3 och en plan över anläggningarna återfinns i bilaga 1.

Resultat

Anläggningar
Vid undersökningen har det främst framkommit rester av en kringbyggd 
gård. Husen har legat på nordöstra och sydvästra sidan av en stenlagd gård.

Hus
Husgrunderna bestod av slaggsten, sten och/eller trä. De som låg längs norra 
tomtgränsen undersöktes inte i sin helhet utan bara södra delen. Det gick inte 
att gräva närmare de befintliga byggnaderna och troligen var området närmast 
tomtgränsen redan stört. De två slaggstensgrunderna A1 och A2 återfanns 
i nordvästra delen. A1 bestod av två rum, det ena var en halvkällare, med 
några trappsteg ner och bevarat betonggolv. Av A2 återstod bara en mindre 
del av en grundmur.

Av husgrund A9 återstod en, eventuellt två syllstenar och några träplan-
kor i ett trärikt lager (L7 profil 1). Under det fanns ett lerlager och ovanpå låg 
näver, synliga i profil 2 (L4–6). Det var snarare en del av grunden och inte 
själva golvet vi dokumenterat.

Husgrund A12 omgav brunnen A17 (figur 28). Den begränsades tydligt 
av ett lerlager, troligen hade leran lagts dit när brunnen grävdes. En syllstock 
hade placerats längs nordöstra sidan innan leran lagts på. Mot sydost fanns 
en syllstensrad som snarast var ditlagd efter leran och kan höra till husgrund 
A13 istället.

Figur 28. Brunnen A17 omgavs av ett lerlager som tolkades som ett tätskikt till hus A12. Uppe till höger 
skymtar stenläggningen och en syllstensrad. Till höger om den senare fanns ett område med tegel A13. 
Foto: Fredrik Sandberg.
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Öster om A12 låg A13, ett område med sten, sand, mjäla och murtegel, 
dvs rester av en spismur och väster därom den ovan nämnda syllstensraden 
och några spår av plankor. Till samma hus hörde förmodligen A14 och A15, 
bägge bestod av några syllstenar och trä som tolkats som golvplankor. Huset 
bör då ha varit ca 10 m långt och det enda inom undersökningsområdet med 
spår av eldstad.

A20 bestod främst av delar av en stensyll i upp till tre skift. NO om syllen 
fanns ytterligare stenar täckta av ett kulturlager. Om A20 hört ihop med A13–15 
låg kulturlagret inne i huset. Det betyder också att huset var ca 5 m brett.

A37 bestod av en träsyll som låg på kantskoningen A3. Huset bör ha 
uppförts efter att delar av sankmarken fyllts upp och åns lopp gjorts sma-
lare. Tomten kunde då breddas. Att byggnaden nu slutar vid A3 beror på ett 
sentida ledningsschakt.

Längs nordöstra tomtgränsen hade det legat ytterligare två hus A16 och 
A35. A16 låg i anslutning till stenläggningen. Där fanns rester av stensyllen 
liksom en delvis förkolnad timmersyll. Av A35, som legat i samma riktning 
som A16, men ca 1,5 m längre åt nordost, återstod också sten- och timmersyll. 
Syllstocken var delvis förkolnad. A35 kan vara en länga med flera hus som 
legat i en sluttning.

Några av de tiotal stolpar som framkom kan vara rester av ytterligare hus, 
A23 och A24 kan höra ihop liksom A11, A21 och A22.

Brunn
Brunnen A17 var kallmurad och själva brunnshålet var ca 0,6 m i diameter. 
Den har stått inne i hus A12 (figur 28). Fyllnadsmaterialet med bl.a. betong 
och asfaltsbitar visade att brunnen fyllts igen relativt sent.

Stoplar och pålar
Det stod tre stolpar på rad i norra delen av undersökningsområdet, A11, A21 
och A22, de skulle kunna tillhöra samma konstruktion, kanske ett hus. Längs 
nordöstra kanten fanns två fyrkantiga pålar som kan ha hört ihop, A23 och 
A24. I kantskoningens förlängning stod tre runda pålar A28, A29 och A31 
och en fyrkantig A30, den fyrkantiga kan vara yngre än de runda. Två stolpar 
framkom också i provgrop 3, A32 och A33.

Stenläggning och andra ytor
Stenläggningen A10 hade förmodligen täckt hela innergården. Den var vid 
undersökningstillfället bevarad på åtta ytor. Den hade lagts med delvis sor-
terad fältsten i ett sandlager. Gårdsytan hade gestaltats genom att lite större 
flata stenar lagts i rader med 3 alnars (ca 2 m) mellanrum. I södra delen syntes 
fyra rader i sydvästlig riktning och i norra delen en rad i sydostlig riktning. 
Då även stenstorleken skiljde något skulle det kunna betyda att hela ytan inte 
lagts vid samma tillfälle. 

Ränndalar hade lagts ca 0,5 m innanför gårdsytans ytterkanter, förmodli-
gen på ställen där det har legat hus och då på lagom avstånd för att leda bort 
vattnet från takdroppet (figur 29). Deras placering antas indikera var husen 
legat och kan användas som stöd i den vidare tolkningen. Det verkar ha legat 
hus längs södra och delar av norra sidan, däremot var det osäkert hur det 
förhöll sig i den nordöstra delen, med det var också den som var mest störd 
av sentida aktiviteter.

Hårdgjorda ytor förekom i provgroparna 1 och 4. De skulle kunna vara 
rester av äldre gårdsytor.
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Kantskoning, förstärkning, terrassering
Tre kantskoningar framkom, dels en timring mot ån, A3, och dels två för-
stärkningar/terrasseringar, A19 och A39, i nordvästra delen. Kantskoningen 
A3 sträckte sig drygt 12 m längs ån och bestod av i huvudsak rundtimmer 
i fyra varv (profil 5, bilaga 2). Den kan ha fortsatt längre åt nordväst, men 
då grävts bort, om inte förr, så när ett nytt hus uppfördes på 1940-talet. En 
annan möjlighet kan vara att timringen inte fortsatte längre åt nordväst. 
Kantskoningen i sig upphörde dock inte, då spår av liknande timring har 
dokumenterats högre upp längs Faluån, i kv. Fisktorget (Bergström & Grälls 
1996). A3 var förstärkt åt nordost med tvärgående timmer förankrade med 
knutar. Området nordost om timringen var fyllt med slagg, medan det mot 
ån fanns ett tjockt lager huggspån A36.

Förstärkningen A19 låg längs nordvästra tomtgränsen och kunde inte un-
dersökas i sin helhet. Den bestod av två triangulära timmerkistor och mellan 
dem nedslaget trävirke och större slaggblock (figur 30 och profil 2, bilaga 2). 
Den synliga delen var ca 9 m lång. Konstruktionen var i norra halvan fylld 
med slagg och i den södra med sandblandad lera. Den fungerade som en 
avgränsning och inneslutning av slaggmaterial. Ett lerlager har lagts på norra 
timmerkistan och söderut över den delen av stolpkonstruktionen, eventuellt 
som ett golv i en byggnad på strandkanten. De stora slaggskållorna och 
södra timmerkistan skulle kunna vara fundament till en brygga eller annan 
utbyggnad över vattnet.

Parallellt med A19 men 4 m längre åt sydost låg A39. Den stack ut ca 2 
m från profil 1 och den utgjorde troligen en förstärkning/terrassering för en 
byggnad.

Kulturlager
Det fanns ett huggspånslager utanför kantskoningen A3, ut mot ån, A36. Det 
var sannolikt inte enhetligt, men grävdes inte ut på sådant sätt att eventuella 
lager separerades. Den undre delen av huggspånslagret bör vara från tiden 

Figur 29. Charlotta rensar fram stenläggningen A10:A. I ränndalen A10:5 låg en hel del fynd. Foto: 
Eva Carlsson
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före kantskoningen och den övre delen från tiden då kantskoningen var i 
bruk. Bland fynden fanns skärvor av trebensgrytor, skålar, fat, med hem-
ring, holländsk fajans/majolika, westerwaldkrus, några bitar fönsterglas och 
några skärvor från dryckesglas. Skärvorna var jämförelsevis stora, de var inte 
omdeponerade eller trampade på. Undre delen av lagret framkom också vid 
förundersökningen. I schakt 4 tillvaratogs fynd och huggspån, varav ett har 
dendrodaterades.

Området nordost om kantskoningen hade sedan fyllts ut med slagg. På 
den fanns några kulturlager mellan tunnare slagg- och gruslager följt av en 
stenläggning. Dessa kulturlager dokumenterades i provgroparna, främst i grop 
3 och 4. Där fanns skärvor av fat, grytor, durkslag och skålar med utvändig 
vitlerdekor. Lager 2 i provgrop 2 bör vara påfört. Det innehöll främst skärvor 
av grytor och fat, samt kakel.

På stenläggningen fanns ett lerigt kulturlager, A38, med en del fynd. Lagret 
har varit utsatt för väder och vind, så keramiken hade nästan ingen glasyr 
kvar. Där fanns skärvor av fat, tallrikar skålar, krus/muggar och någon gryta. 
Några bitar var mycket grova, de kan kanske vara från förvaringskärl. Fajansen 
var i huvudsak vit. En del fönsterglas framkom, främst längs norra kanten.

Den östra delen av tomten hade fyllts ut med slagg och ett sandigt kulturla-
ger har bildats/lagts ut över slaggen och över förstärkningen A19. Sandlagret 
låg upp mot kullerstenen, det var osäkert om det låg över, men definitivt inte 
under.

Datering
Dendroproverna, 16 stycken, 15 från den särskilda undersökningen och ett 
från förundersökningen skickades till Nationella laboratoriet för Vedanatomi 
och Dendrokronologi vid Lunds universitet. 15 av de 16 proverna har daterats 
med hjälp av lokala tall-, respektive grankronologier (figur 31). Fem krono-
logier har konstruerats, fyra med tall (de längsta på 314 år) och en kronologi 
av de tre daterade granproverna (124 år).

Figur 30. Delar av förstärkningen A19. Foto: Fredrik Sandberg.
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Hans Linderson (2008) har i samband med dateringen gjort följande utvär-
dering: De flesta av de provtagna tallarna har vuxit mycket långsamt, speciellt 
under deras sista levnadsår. Detta medför att det exakta fällningsåret i viss fall 
inte kunnat fastställas. Prov 81985 (A3 H) var troligen självdöd, vilket medför 
att fällnings- och dödstidpunkten kan vara olika. Samtliga tallprover förutom 
81996 (A29) korrelerar bra mellan varandra. De tre daterade granprovernas 
tillväxtmönster överensstämmer mycket bra, eventuellt kommer 81990 och 
81991 (A19:2 C och D) från samma stam. Den fjärde av granarna (A19:2 F) 
har vuxit snabbare och är yngre än de daterade granproverna. De daterade 
proverna, och de kronologier som konstruerats med dem, har högst korrela-
tion gentemot lokala kronologier från Dalarna, vilket tyder på att virket var 
av lokalt ursprung. 

Bertil Israels daterinsresultat sammanföll i stort med dateringarna från 
Lund.

Osteologisk analys
Av de totalt 165 benfragmenten har Britt-Marie Hägerman identifierat 17% till 
djurslag, se vidare bilaga 5. Där fanns ben från nöt, får/get, svin, hare, höna 
och fisk. 44 fragment identifierades som nötdjur samt 29 som troligen nöt 
(stort djur). Det identifierades nästan lika många fragment från de så kallade 
köttfattiga kroppsdelarna som de köttrika. Det stora antalet ben från vuxna 
nötdjur speglar troligen införseln av slaktfärdiga djur till staden. Av får/get 
fanns 28 fragment plus 7 osäkra. En överrepresentation av köttrika ben och 
av vuxna djur tyder på att färdigstyckat kött såldes i staden. Av fisk har sill 
och abborre identifierats.

CATRAS Prov Träd- Antal Splint (Sp) Datering av Beräknat Trädets
Dendro nr: nr : slag år Bark (B) yttersta fällningsår egenålder
    Vankant (W) årsring i V(vinter- uppskattn
     provet halvåret) 
81982 A3 D Tall 123 Sp-76, nära W 1633 1643±5 150-170
81983 A3 F Tall 134 Sp-41 1609 1639±20 180-200
81984 A3 G Tall 80 Sp-50 1642 1648±5 90-110
81985 A3 H Tall 233 Sp-75 1583 1603±10 250-270
81986 A3 I Tall 106 Sp-65 1624 1634±10 130-150
81987 A3 J Tall 300 Sp-108, nära W 1644 1647±3 320-340
81988 A3 2A Tall 85 Sp-60 1639 1644±5 100-120
81989 A3 4E Tall 90 Sp-70, W 1631 V 1631/32 100-120
81990 A19:2 C Gran 101 Nära W 1629 1632±3 110-130
81991 A19:2 D Gran 95 Nära W 1630 1632±2 110-130
81992 A19:2 E Gran 124 W 1631 V 1631/32 140-160
81993 A19:2 F Gran 53 Nära W Ej daterad Ej daterad 70-90
81994 A22 Tall 306 Sp-84 1658 1663±5 330-350
81995 A28 Tall 166 Sp-62 1625 1630±5 180-200
81996 A29 Tall 153 Sp-80, nära W 1652 1655±3 170-190
81997 1395 Tall 107 Sp-74, W 1626 1626/27 180-280

Figur 31. Dendrodateringar utförda vid Nationella laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, 
rapport nr 2008:45.
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Fynd
Fynd samlades in i anslutning till anläggningar och lager. En lista med de över 
tvåhundra fyndposterna från den särskilda undersökningen, F1–208, återfinns 
i bilaga 8. Fynden från förundersökningen FU1–24 och schaktövervakningen 
F1–2, bilaga 7.

Rödgods
Keramiken har fått sin röda färgnyans genom att den tillverkats av en rödbrän-
nande lera som under bränning haft kontakt med syre, s.k. oxidationsbränning. 
Det är järnoxiden i leran som gett den röda färgen. Den i särklass vanligaste 
glasyren är den transparanta blyglasyren som beroende på kärlets godsfärg 
ger en varierande brun färgton. Andra färger t.ex. grönfärgad blyglasyr har 
framställts genom inblandning med kopparoxid. Den har nästan bara använts 
tillsammans med vitlerdekor. Engobering är en annan ytbehandling och 
består av ett täckande tunt lerskikt under blyglasyren. Dekor kan göras på 
olika sätt. Som anbringade dekorer betraktas målade, ringlade och plastiska 
applikationer på kärlet. Arbetade dekorer kan vara utförd som hemring, ris-
tade, stämplade m.m. (Elfwendahl 1999:63f).

Rödgods med invändigt täckande glasyr, blev vanlig i Sverige under 
1400-talet och har tillverkats fram till början av 1900-talet (Dahlbäck 1982:402; 
Bonge-Bergengren 1994:10f, 20). Under senare delen av 1600-talet blomst-
rade det svenska lerhantverket och även i mindre städer var krukmakare 
verksamma. I Falun fanns det 1655 en krukmakare/kakelugnsmakare, 1692 
två och 1757 fyra stycken (Östberg 1973:11, 25). Rödgods har företrädesvis 
använts till krukor, trebenta grytor, kannor och krus – vanliga hushållskärl 
(Bonge-Bergengren 1994:35). Största delen av produktionen från 1600-talet 
fram till modern tid bestod av skålar med hänkel eller formpressat handtag, 
fat, tallrikar och krukor. 

Figur 32. Keramik från 1600- och 1700-talet. Överst t.v. engoberat fat med ristad dekor, F157 (32 cm 
diam), t.h. skål med ringlad vitlerdekor, F165 (18 cm diam). Nederst t.v. brunglaserad tallrik, F130 
(21 cm diam), därefter hänkel till skål F107 (20 cm diam), skärva från fat F162 och skål F32 samt två 
palmettformade handtag, F123 och F169. Foto: Charlotta Helgesson
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Yngre rödgods utgjorde den dominerande fyndgruppen, 582 skärvor för-
delade på 80 fyndnummer. De kärlformer som kunde identifieras i Falan var 
främst skålar, fat och trefotsgrytor (figur 32 och 33), men även tallrikar, krukor 
och ett durkslag. Skålar användes både som matskålar och dryckeskärl. De 
hade vanligtvis mönster av vitlera på insidan och ibland även på utsidan, samt 
hänkel och/eller ett formpressat handtag. Pressade handtag förekom under 
1600-talets slut och 1700-talets början. I Falan återfanns två palmettformade, 
F123 och F169, samt ett triangulärt, F183. Skålen med triangulärt handtag hade 
förutom vitleredekor ett ”sigill” av pressad lera på buken. Sigillet var 6 centi-
meter i diameter och rundat. Längs mynningskanten var en ”lagerkrans”, på 
ena sidan sigillet var ett bladliknande mönster och på andra sidan eventuellt 
en fågel. Skålen är troligen av lokal tillverkning, gjord under åren 1680–1700 
(Bergold e-post 20080520). 

Fat började bli mer allmänna först i början på 1600-talet. Engobering, ringlad 
dekor och hemring var vanligt. Trefotsgrytor har tre ben och ett rörformat skaft 
i keramik, samt glaserad insida. Dessa grytor tillverkades in på 1700-talet. De 
har likartad utformning över tid, det är främst skaften som givits olika utform-
ning beroende på när de tillverkades (Elfwendahl 1999:47). I Falanmaterialet 
finns minst sex skaft och de torde vara från 1600-talet.

Stengods
Nio stycken skärvor av stengods framkom. Stengods är keramik som bränts vid 
så hög temperatur att godset sintrat och blivit ogenomträngligt för vätska och 
behöver då inte glaseras. Till det krävs en lera som kan brännas till ca 1300°. 
Det är dock vanligt att kärlen saltglaserats. Stengodsföremål började tillverkas 
i Sverige först på 1800-talet, fram till dess importerades allt (Johansson 2006). 

Figur 33. Keramik från 1600-talet. Överst t.v. skål F183 (mynning 16 cm diam) och t.h. skål F156 
(mynning 11 cm diam) och under den en hänkel till skål F20. Nedanför t.v. trefotsgrytor, F35 och 180. 
I mitten stengodskrus F60 och del av fat med hemrad kant F93 (28 cm diam). Längst ner t.h. majolikafat 
F181 (24 cm i diam). Foto: Charlotta Helgesson
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Saltglasyren kan vara brun, grå eller blå. Brun 
glasyr var vanlig under 1500-talets senare hälft och 
Raeren i Belgien stod för huvuddelen av tillverk-
ningen. Två skärvor var brunglaserade med en ristad 
och/eller stämplad lodrät dekor bestående av streck, 
F54 (figur 34). 

Omkring 1600 blev grå och blå glasyr vanlig. Detta 
stengods brukar anges vara från Westerwald, vid Ko-
blenz i Tyskland. Det tillverkades dock först i Raeren 
och sedan i Westerwald genom inflyttade krukmakare 
från just Raeren (Elfwendahl 1999:53f).

I Westerwald tillverkades vackert koboltblå krus 
med stämplad reliefdekor bland annat i form av cirk-
lar med solliknande blommor. Fem stycken skärvor 
från Westerwaldgods har återfunnits i Falan varav en 
hade de karaktäristiska solblommorna, F60 (figur 33). 
En liknande skärva har t.ex. hittats i kv Prästtäkten (Ros 1988:18). En annan 
skärva hade en reliefdekor bestående av en oval inneslutande en vasliknande 
form och ett bakvänt S (F126). Tyvärr hade skärvan gått av mitt igenom de-
koren så att det endast var en tredjedel som syntes. 

Fajans
Fajans framställs i huvudsak av vitbrännande le-
ror. Fajans är tennglaserat lergods som kan delas 
upp i två huvudgrupper, fajans och majolika. På 
majolika, som är den äldsta fajanstypen, används 
tennglasyr endast på den dekorerade ”skådesi-
dan” medan baksidan har en enklare blyglasyr. 
Yngre fajanser har heltäckande tennglasyr både 
in- och utvändigt. Den första tillverkaren av fajans 
i Sverige var Rörstrands porslinsfabrik, vilken 
grundades 1726 (Johansson 2006). Majolikan 
som tillverkats sedan medeltiden blev vanligare i 
östersjöområdet under andra hälften av 1500-ta-
let, då holländarna ersatte Hansan som ledande 
handelsmakt. De blåvita holländska majolikafaten 
var vanliga under 1600-talet (Gaimster 2002). År 
1739 infördes importstopp på fajans till Sverige, 
dvs ungefär samtidigt som inhemsk fajans började 
tillverkas. 

I Falan återfanns 100 skärvor av fajans, över hälften med blåmålad dekor, 
men även rent vita. 47 bitar var av holländsk majolika. Delar av åtta fajansfat 

Figur 34. Bukskärva av 
brunglaserat stengods F54, 
fas I–II.

Figur 35. Fajansskärva F85 (21 
cm diam) framkom i det leriga 
kulturlagret på stenläggningen, 
fas III.

Figur 36. Utsida respek-
tive insida av en skål med 
kineserier, F118 (8 cm 
diam), fas III.
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hittades, varav tre kunde pusslas ihop till nästan hela, två majolikafat med 
vackra blå dekorer i form av streck, solar, bågar, prickar och krumelurer, F181 
(figur 33). Det tredje var en helt vit djup tallrik, F129. Den var förmodligen 
från 1700-talet. En skärva från en kopp eller liknande hade kineserier på ut-
sidan och en blå kant med sirliga liggande S på insidan, F118 (figur 36). Även  
tallriksskärvan F85 var kinainspirerad (figur 35).

Kakel
Kakelugnen utvecklades i södra Tyskland under tidig medeltid och bestod i 
början av inmurade krukor. Denna typ kallas pottkakel. Senare satte man ett 
blad med reliefdekor i krukans mynning och skar av dess botten. Denna typ 
kallas rumpkakel. Pottkakel verkar ha använts fram till 1600-talets början, 
medan rumpkakel började användas i Stockholm vid mitten av 1400-talet 
och blev sedan den vanliga typen (Århem 2006). Kakelugnar blev vanligare 
bland städernas borgerskap på 1500-talet (Dahlbäck 1982:405). Till en början 
var glasyren på kaklen grön, men från slutet av 1500-talet blev svart populärt. 
Tidigare var relieffkaklet ofta prydda med medaljonger med porträtt (Århem 
2006), men under 1600-talet var reliefkakel med ren växtornamentik vanliga 
(Cramér 1988:6; Dahlbäck 1982:405).

Som nämnts ovan fanns det i Falun 1655 en krukmakare/kakelugnsmakare, 
1692 två och 1757 fyra stycken (Östberg 1973:11,25). Förutom att krukmakarna 
gjorde krukor så gjorde de kakel och satte upp kakelugnar. Allt eftersom kom 
kakelugnsmakeriet bli det viktigaste, så i början av 1800-talet återfinns enbart 
kakelugnsmakare medan krukmakarna hade försvunnit.

I Falan återfanns 69 kakelskärvor. Minst fyra svartglaserade kakel med väx-
tornamentik framkom, varav två var fyrkantiga 17 centimeter i fyrkant, F128 

Figur 37. Svart rumpkakel med växtornamentik F128, fas II. Foto: Charlotta Helgesson



43Särskild arkeologisk undersökning – Falan 22

(figur 37). De bör vara från 1600-talets 
andra hälft. Ett annat svart kakel hade 
en blomdekor av nejlikor, F191. Sex 
andra kakelfragment hade grön glasyr 
och oidentifierbara reliefmönster. Två 
fragment var brunglaserade och deko-
ren bestod av längsgående räfflor, 0,9 
centimeter djupa (F46). Ett hörnkakel 
utformat som en skruvad pelare med 
grön glasyr kom fram i fyllnadsmas-
sorna vid förundersökningen, FU9, 
bilaga 7.

Kritpipor
Att röka kritpipa blev vanligt under 
första hälften av 1600-talet och fortsatte 
att vara populärt fram till början av 
1900-talet (Åkerhagen 2004:5; 2006:3). 
Svensk tillverkning startades i början av 
1700-talet, bland annat i Falun 1754. Det 
pipbruket fanns kvar till åtminstone 
1820-talet (Östberg 1973:32). Tidigare 
och även senare importerades kritpipor 
från framförallt England och Holland. 
Kritpipor var synnerligen sköra och 
gick ofta sönder, varför de är vanliga fynd från 1600– 1800-talsmiljöer. 

Från Falan har 137 kritpipsfragment framkommit, de flesta var bitar av 
skaft, men sex fragment var delar av piphuvuden. Sju skaft har formpressad 
dekor, två med sicksackband, en med rutband, två med bandmönster, en med 
kryssband och en med ögonband (figur 38). De liknar holländsk pipdekor från 
slutet av 1600-talet fram till 1800-talets slut (Åkerhagen 2006:28). De flesta är 
dock troligen från senare delen av 1600-talet. Fyra av huvudena har en prick-
linje runt huvudets mynning. På ett fragment finns ett klackmärke med texten 
AWS, F90 (figur 39). Bokstäverna står för den holländske pipmakaren Arien 
Willems Sonnevelt och förekom på hans pipor under 1660–1680-talen (Duco 
1982:93). Ett relativt välbevarat piphuvud med pricklinje runt mynningen och 
söndrig sporre har en form som tillverkades i Holland under andra halvan av 
1600-talet till 1700-talets mitt (Åkerhagen 2006:10). På tre piphuvuden fanns 
det så kallade tudorrosor, som var en enkel dekoration på billigare holländska 
pipor som såldes som en hyllning till den engelska drottning Elisabeth I, den 
siste i släkten Tudor (Åkerhagen 2006:18). Rosen bestod av prickar som symbo-
liserade blomblad och streck som föreställde foderblad och dessa ingredienser 
kunde varieras i det oändliga. De stämplades på båda sidorna av huvudet. 
Det är bara ett piphuvud, 
F143, som båda sidorna 
är nästan intakta och den 
är troligen tillverkad på 
1630- eller 1640-talet (fi-
gur 39). De två andra är 
antingen tillverkade på 
1630-talet, 1680-tal eller 
1770-tal.

Figur 38. Kritpipsskaft med dekor: F27, F90, F30, 
F102 och F190. Nederst ett munstycket funnet 
vid schaktövervakningen, F2. 

Figur 39. Kritpipshuvud F143 med 
tudorros utan foderblad från 1630–
40. Till höger F90 med texten AWS 
på klacken. Teckning: Joe Bamborough
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Fönsterglas
66 bitar fönsterglas, så kallat taffelglas, framkom vid grävningen. Några hade 
smältrand (tillverkningskant) och några hade kröjslad kant (retuscherad). 
Smältranden är rundare och något tjockare än glaset i övrigt. Glaset var 1,0–
3,4 mm tjockt och grönt med blåsor. Ett par fragment var genomskinliga. Det 
ljusgröna glaset kallades också pottaskeglas, då det tillverkades av sand och 
pottaska. Till transperant glas användes soda istället. Taffelglas tillverkades 
genom att en stor cylinder blåstes upp, klipptes upp och planades ut (Nilsson 
Schönborg 1996:40). Då fick man ett fyrkantigt glas med mjukt rundade kanter. 
För att glaset skulle bli en lagom stor ruta och passa in i fönstrets blyspröjs 
retuscherades kanterna.

Vid mitten av 1700-talet började fönsterglas att bli tillgängliga för alla, 
tidigare hade de hört hemma i välbärgade hem (Lundkvist 1988: 33; Wiberg 
1981:176). Det var då som inhemsk tillverkning av fönsterglas startade. I Falun 
återfinns glasmästare i det skriftliga materialet från mitten av 1600-talet, då de 
bland annat medverkade vid bygget av Kristine kyrka och rådhuset (Östberg 
1973: 24). Det fanns i Falun 1655 fyra verksamma glasmästare, 1692 sex och 
1757 två stycken (Östberg 1973:11, 25).

Dryckesglas
De vanligaste dryckesglasen under 1600-talet var passglas och remmare. 
Passglaset var ett högt, 0,2–0,3 meter, och runt eller kantigt glas med pålagda 
glastrådar som delade in glaset i mått, pass. De förekom redan i början av 
1500-talet. Passglas var vanliga på krogar och användes främst när man drack 
öl. Glaset gick laget runt och varje man drack sitt ”pass”, vilket markerades 
av de pålagda glastrådarna (Carlsson & Hedlund 2006).

Passglasen var billigare att tillverka än remmare. Glas masstillverkades 
under barocken och det var sedvänja att efter bättre fester slå sönder både glas 
och delar av inredningen. Inhemsk produktion förekom från 1500-talet bland 
annat i Småland och utanför Enköping (Nisbeth 1995:9ff). Det importerades 
även mycket glas bland annat från Tyskland. Under 1600-talets senare hälft 
etablerades en närmast industriell tillverkning av glaskärl i Stockholm och 
därmed blir glaskärlen tillgängliga för allt fler (Elfwendal 1999).

I Falanmaterialet återfanns 17 glasbitar tillhörande passglas. En bit från en 
fot, två bitar från hörn, den ena med tilltryckta glastrådar och 14 bitar från 
ett kantigt passglas med tunna både dekorerade och odekorerade trådar på 

buken, F158. Alla skärvorna var i 
grönt, tunt och något blåsigt glas 
(figur 40).

Remmare var vinglas med 
konisk, randig fot, en cylindrisk 
mittdel med noppor och stor run-
dad kupa. Remmare med noppor 
tillverkades fram till 1630-talet. 
Tre skärvor var från remmare, 
två noppor samt en del av en fot 
(figur 40).

Figur 40. Överst tre bitar av passglas F158 
och FU7 från förundersökningen. Nedanför 
nopra och fot från remmare FU12 och F42. 
I mitten ett nästan vitt glas med vågig kant 
F163.
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Ytterligare fyra glasskärvor från Falan kan härröra från dryckesglas. Två är 
tunna, genomskinliga och lätt bukiga. En svagt grönfärgad skärva, F163, har 
en pålagd vågig kant och kan eventuellt vara från en mer dekorerad remmare 
eller supglas (figur 40). En vackert koboltblå glasfot, 4,4 centimeter i diameter, 
kan vara från ett vinglas eller mer troligt en skål på fot, F45 (figur 41).

Buteljer och flaskor
Buteljer och flaskor började tillverkas under 1600-ta-
let i de glasbruk som då började att anläggas i främst 
Mälardalen och Sydsverige. De kunde vara runda 
eller kantiga och användes till förvaring av främst öl 
och vin. Arton skärvor från buteljer och flaskor hit-
tades, bland annat botten och hals av en rund, grön 
butelj med pålagd halsring nedanför mynningen och 
med korken kvar, F168. Buteljen kan vara från andra 
hälften av 1600-talet (Ingelman-Sundberg 1985:192). 
Botten av en fyrkantig, grön brännvinsflaska, troli-
gen från 1700-talet framkom. Flaskbotten F123 var 
8 centimeter i fyrkant. En halsmynning i brunt glas 
med pålagd halsring, FU20, och ytterligare en brun 
hals fanns. Vid förundersökningen framkom också 
en sexkantig flaska av grönt, rutmönstrat glas, FU18 
(5,6 cm diam). Eventuellt kan den kantiga flaskan 
vara ett så kallat apoteksglas. 

Figur 41. Skärvor från flaskor, F16 och FU20 och en blå fot, F45. Den sexkantiga flaskan, FU18, är 
förmodligen en apoteksflaska från 1600-talet. Den hittades vid förundersökningen. Foto: Charlotta 
Helgesson

Figur 42. Mynt F1, 1/4-öre 
från mitten av 1600-talet. Foto: 
Studio Västsvensk konservering
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Mynt
Två kopparmynt framkom. F1 är förmodligen ¼ öre kopparmynt slaget under 
drottning Kristinas regentperiod, eventuellt 1647 (figur 42). F2 är svårare att 
identifiera. Det är likt F1 men är något mindre, men troligen ett 1600-talsmynt 
det också.

Nålar
Den mönstrade dräktnålen F15 var av 
silver och hade rester av läder vid ögat 
(figur 43). Det har förmodligen suttit en 
läderrem på den och har då använts för 
att snöra ett liv. Nål F8 av kopparlege-
ring var mycket tunn, avbruten. Det är 
troligen en synål, då det finns rester av 
ögat i ena änden.

Textil
Textilierna var av ull. FU24, F4, F7, 
F13 var fragment av tyg i tuskaft, 
valkade spillbitar utom F7 som var 
en slå med märken efter stygn och 
ett knapphål. F5 var en bit stickat 
av mycket grant material med 
drygt 7 maskor/cm. F9 var 2-tr 
S-spunnet garn och F12 pälsfibrer 
troligen från ko.

Figur 45 Sked F3 funnen i kulturlager A36 utanför kantskoningen. Foto: Studio Västsvensk konservering

Figur 43. Dräktnål F15. Foto: Studio Västsvensk 
konservering

Figur 44. Ett stickat fragment, F5 med 
drygt 7 maskor per centimeter.
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Tolkning

Fasindelning
Bebyggelseförändringarna har delats upp i fem faser, där fas I representerar 
tiden fram till stadsregleringen, ca 1650, fas II resten av 1600-talet, fas III 
1700-talet fram till stadsbranden 1761, fas IV slutet av 1700-talet och en stor del 
av 1800-talet och slutligen fas V slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Fas I
Till den äldsta fasen räknas det huggspånslager som låg längst ner på den 
naturliga leran och under dagens vattennivå i Faluån. Kulturlagret fanns för-
modligen under hela undersökningsytan. Fasen sträckte sig fram till mitten 
av 1600-talet. Den borde ha kunnat delas upp i fler faser, men beroende på 
undersökningsområdets begränsning och det sätt på vilket den aktuella under-
sökningen kom att utföras, var det inte meningsfullt. Närmast gamla Faluga-

Figur 46. Fas I, tiden fram till 
stadsregleringen.
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tan/Falubron borde det t.ex. ha funnits spår av äldre bebyggelse, kanske från 
1400-talet. Till fas I räknas undre delen av kulturlagret A36, störarna A25–27 
och förstärkningarna A19 och A39. Pålarna A28–31 kan höra till denna fas eller 
fas II. Förstärkningarna tillhör senare delen av fasen, då A19 har daterades till 
början av 1630-talet. Tomten bör ha varit bebyggd före 1650 och kartan från 
1628 kan tolkas som en indikation på detta. Förstärkningarna bör ha byggts 
efter att karteringen gjordes, men av allt att döma före stadsplaneläggningen.

Fas II
Fas II inleddes med att Falun fick stadsrättigheter och stadsplanelades. Det 
gjordes vid 1600-talets mitt, och bebyggelsefasen varade i ca 50 år. Gator och 
tomter lades ut och åtminstone längsmed åns nedre lopp byggdes förstär-
kande timringar. Då kunde marken innanför fyllas upp med slagg och bra 
tomtmark skapas. Kantskoningen A3 byggdes förmodligen omkring 1650, de 
flesta dendrodateringarna ger 1640-tal, men de sista årsringarna var sällan 
bevarade. Kantskoningarna har ofta benämnts kajer, men det är tveksamt om 

Figur 47. Fas II, andra hälften 
av 1600-talet
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de kunnat användas som sådana. Om man överhuvudtaget har kunnat ta sig 
vattenvägen ovanför Falubron var ”ån” mycket bred och området närmast A3 
förmodligen snarast rätt sumpigt. Där slängde faluborna också ut huggspån 
och diverse hushållsavfall de ville bli av med. Men timringen gjorde att det 
blev en stabil och användbar tomt innanför.

Övriga lämningar som förmodligen kan knytas till fas II var de ovan 
nämnda pålarna A28–31 och A32–33 samt husgrunderna A9 och A35. Av A9 
syntes rester av ett golv, med bräder, näver och lera samt två syllstenar. A35 
hade delvis bevarad sten- och träsyll. Det är troligen rester av en huslänga 
bestående av flera hus på skilda nivåer i sluttningen. Till denna fas borde 
då också de hårdgjorda slaggytorna i provgrop 1 och 4 kunna räknas, samt 
kulturlagren i provgroparna.

Fas III
Någon gång i slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet bör gården ha 
byggts om. Det är den tydligaste omgestaltningen av tomten som framkom-

Figur 48. Fas III, 1700-talet 
fram till stadsbranden 1761.
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mit i det arkeologiska materialet. Fasen bör ha inletts av att staden bestämt 
att göra ån nedre lopp smalare och byggt en ny kantskoning, förmodligen 
ungefär där åns strandkant går idag, och fyllt ut området däremellan. På 
kartan från 1728 (20-SKO-23) ser ån ut att ha samma bredd som idag. Det 
betydde också att kantskoningen A3 fyllts över, tomten kunnat göras ca 6 m 
bredare och ytterligare en tomt lagts ut närmare ån. Så framträder tomtindel-
ningen på kartan från 1761. På norra sidan gårdsplanen byggdes åtminstone 
ett nytt hus A16, en syllstensrad och en knut var bevarad. På södra sidan bör 
det ha byggts flera hus ungefär samtidigt, dvs A37 byggdes längs den nya 
tomtgränsen, på den nyanlagda marken ute i ”ån”, jämfört med den tidigare 
fasen. Brunnen bör ha grävts då och A12, A13–15 och A20 byggts. Syllstockar 
och -stenar antyder att de senare sammantaget kan vara rester av ett 5x10 m 
stort hus med eldstad. Stor omsorg lades sedan på att stensätta gårdsplanen 
med sina ränder och ränndalar. Ränndalarna var lagda så att de passade in 
för nämnda hus. Rester av eventuella ränndalar skulle kunna indikera hus 
även på nordvästra sidan. Källaren A5 som framkom vid förundersökningen 

Figur 49. Fas IV, slutet av 
1700-talet och en stor del av 
1800-talet.
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skulle kunna höra till denna fas.
Fas III varade förmodligen i drygt 50 år och slutade 1761. Då brann större 

delen av staden och den nu aktuella tomten hörde till dem som eldhärjades. 
Spår av brand syntes på syllstocken vid A16. Den var delvis förkolnad.

Fas IV
Staden återuppbyggdes i slutet av 1700-talet, efter stadsbranden. Förmodligen 
fyllde man på slagg och byggde nya hus, vilka inte har lämnat några tydliga 
spår. Några stolpar som var nedgrävda genom stenläggningen bör höra till 
denna fas, A11 och A21–22, liksom stolparna A23–24 som stod mycket grunt. 
De kan representera två hus. A22 är dock högst osäker, det gick inte att avgöra 
varifrån den var nedgrävd och hör den ihop med de andra måste stocken vara 
återanvänd, den har daterats till 1660-tal. Alternativt kan den räknas till fas 
II. Det är möjligt att stolpe A1 från förundersökningen och stockarna A8 från 
schaktövervakningen hör till denna fas. Den senare kan indikera tomtgränsen.

Figur 50. Fas V, slutet av 1800-talet 
och början av 1900-talet. Källare 
A2 och husgrund A4 från för-
undersökningen.
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Fas V
Någon gång i slutet av 1880-talet byggdes nya uthus, åtminstone längs tomt-
gränsen i nordväst. Då eller vid senare uthusbyggen användes slaggsten som 
syll. Slaggsten av kopparslagg tillverkades 1863–1921 (Gunnarsson 2003). 
Bilden kan kompetterras med källare A2 och husgrund A4 från förundersök-
ningen. Slaggstensgrunden A2 från den särskilda undersökningen och A4 från 
förundersökningen kan vara rester av samma husgrund. Huset har i så fall 
varit 6x12 m i plan. Detta hus med slaggstensgrund byggdes förmodligen på 
1910-talet, utifrån bevarade planer i byggnadsnämndens arkiv.

Falan i Faluns historia
Kvarteret Falan ligger i ett område som har skriftliga belägg sedan början 
av 1400-talet. Kvarteret ligger på nordvästra sidan av Falugatan. Gatan be-
nämndes tidigare Falu bro, med äldsta belägg från 1405. Bron var en viktig 
övergång över ån och en viktig referenspunkt. Av dokument från 1500-talet 
kan man sluta sig till att bron har varit rätt bred och till delar förmodligen en 
uppfylld bank över sankområdet. I längder från 1620-talet anges enligt Fri-
berg flera personer bo på bron (1956). Kanske är det just bebyggelse på brons 
nordvästra sida på kartan från 1628 som avses. Det betyder i så fall att det i 
kvarteret fanns bebyggelse innan Falun blev stad och reglerades.

Den arkeologiska undersökningen har inte riktigt givit stöd för dessa 
uppgifter. Till det kan dock ges flera förklaringar. En är att vi inte undersökte 
de äldsta lagren i önskad utsträckning. Ett annat att Falugatan i början av 
1960-talet breddades från 9,5 m till 21 m. En del av gårdsbebyggelsen och 
troligen också den äldsta, bör ha legat inom det område som idag utgör 
gata och trottoar. Det är också möjligt att bebyggelsen tidigare låg längre åt 
nordost i kvarteret, samt att det närmare bron kan finnas kulturlager under 
huggspånslagret. För även om vi inte undersökte de undre lagren så detalje-
rat, antyder dendrodateringen av ett huggspån från kulturlagret i botten, att 
undersökningsområdet knappast kan ha fyllts ut med slagg före 1630. Någon 
meter slagg eller annat utfyllnadsmaterial var helt nödvändigt att tillföra för att 
kunna bo på tomten. Det är då möjligt att det aktuella undersökningsområdet 
började bebyggas just omkring 1630. Förstärkningen A19 i nordvästra hörnet 
kan ha uppförts i början av 1630-talet. Det är oklart vilken funktion den haft, 
om det varit en brygga eller en terrass för ett hus eller något annat. Ingen lik-
artad konstruktion är känd och vi undersökte bara en del av anläggningen. 
Till det kommer förstärkningen A39. Mellan dessa syntes grusiga kulturlager 
omväxlande med slagg. Det är oklart vad det representerar, kanske någon 
form av nerfart?

Marken verkar ha gjorts i ordning till en mer permanent tomt vid stadens 
reglering omkring 1650. I samband med att stadsplanen lades ut byggdes 
förmodligen kantskoningarna mot ån. Timringar har, förutom i Falan, även 
hittats i kv Dalpilen och kv Fisktorget. Stockarna i kv Fisktorget har inte da-
terats men stockarna i Dalpilen var från 1600-talet och den yngsta från 1648 
(Bergold 1996). Det stämmer väl överrens med dateringen i Falan, där yngsta 
stockens beräknade fällningsår var 1648±5 år. Vi fann inte så mycket bebyg-
gelsespår som kan hänföras till denna tid, Det var främst husgrunderna A9 
och A35, byggnader längs nordöstra tomtgränsen. Sedan kan förmodligen 
några hårdgjorda ytor och tunnare kulturlager räknas dit.

Under fas III fylldes kantskoningen över, tomten breddades, äldre hus 
revs och marken planades ut. I norra delen, i provgrop 2 fanns ett kulturlager 
som indikerade att äldre hus rivits, i det hittades t.ex. flera kakelplattor. Det 
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bör betyda att det legat ett bättre bostadshus i närheten, troligen uppfört i 
mitten av 1600-talet. Att kantskoningen fylldes över redan efter ca 50 år var 
förmodligen en anledning till att den var så välbevarad. Den kringbyggda 
gården som uppfördes bestod av minst fyra hus, plus de som bör ha legat i 
dagens gatumark. Ett av husen innehöll en spismur och ett rymde en brunn. 
De var uppförda runt en stenlagd gård. Bebyggelsen ödelades i branden 1761.

Vi fann få spår av den bebyggelse som bör ha uppförts efter stadsbran-
den. Det vi har kunnat koppla till denna fas var främst några stolpar som var 
nedgrävda genom stenläggningen, alternativt stod på en nivå som motsvarar 
stenläggningens. Ett slagglager hade förmodligen förts på innan återuppbygg-
naden satte igång, sammantaget var det ungefär 1 meter slagg och andra mas-
sor från den nutida asfalterade gårdsytan ner till stenläggningen. Stensyllar 
som då legat mycket ytligt kan ha förstörts av sentida byggnationer. I slutet 
av 1800-talet och början av 1900-talet gjordes flera ombyggnader, bl a. för att 
omvandla uthusen mot Östra Hamngatan till affärslokaler. Inne på gården 
uppfördes hus på slaggstensgrund. 

Förmedling
Den särskilda undersökningen visades vid två tillfällen för allmänheten. 
Det var däremot inte lämpligt med någon pedagogisk verksamhet för skolor 
under fältarbetet. Strax efter avslutad grävning ordnades istället en tillfällig 
utställning med ett urval av föremålen på Dalarnas museum. Den visades för 
16 skolklasser under två veckor hösten 2008. 

Resultat från utgrävningen har redovisats på museets hemsida och vid 
föredrag på museet. En artikel ”Falun och Falan – utifrån en arkeologisk 
undersökning” av Eva Carlsson har publicerats i Dalarnas hembygdsbok 
”Dalarna 2009”.

Utställningen med visningar, föredragen och artikeln bekostades av Da-
larnas museum och har inte belastat projektet.

Måluppfyllelse
Målet att undersöka gårdsanläggningens utbredning, karaktär och ålder har 
uppfyllts. Gården var med största sannolikhet från 1700-talet och förstördes 
vid branden 1761. Likaså har kantskoningens utsträckning, karaktär och ål-
der klarats ut, liksom gårdens och kantskoningens förhållande till varandra. 
Kantskoningen var äldre än gården, från mitten av 1600-talet. Frågan huru-
vida kulturlagren under gårdsanläggningen innehöll äldre bebyggelsefaser 
har inte nöjaktigt besvarats. Det fanns minst en tidigare bebyggelsefas, husen 
A9 och A35 bör tillhöra den, dvs vara samtida med kantskoningen. Spår av 
bebyggelse från 1600-talets första halva framkom inte direkt, men däremot 
två förstärkningar A19 och A39. De undre lagren borde ha undersökts mer 
ingående, men upplägget med en undersökning mitt i vintern var inte ända-
målsenligt. Tiden blev dessutom för knapp, dels var undersökningen snålt 
räknat i tid, men så gjorde också kylan att vi var tvungna att använda en del 
tid för att täcka ytan med isoleringsmaterial.
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Sammanfattning
Då kvarteret Falan ligger inom RAÄ 68, Faluns äldre stadslager, beslutade 
länsstyrelsen om en arkeologis förundersökning när Diös fastigheter AB ville 
bygga nytt på tomt nr 22. Förundersökningen gjordes under januari 2008 och 
följdes av en särskild undersökning under februari och mars månad.

Kvarteret ligger centralt vid Faluån och Falu bro med skriftliga belägg 
sedan början av 1400-talet.

Exploateringsområdet var 900 kvm. Vid förundersökningen grävdes fyra 
schakt ner till den naturliga leran, vilket visade sig vara cirka 4 meter ner, 1 
meter under Faluåns vattennivå. I botten av schakten fanns ett huggspånslager 
med en del fynd i. Däröver ett mäktigt lager med slagg, utfyllt för att kunna 
bebygga marken. Över det fanns tunnare kultur- och utfyllnadslager. På dem 
en stenläggning och sedan ytterligare slagglager och överst raseringslager. I 
schakten mot Falugatan framkom två källare, men också en kantskoning av 
timmer mot ån.

Den särskilda undersökningen gjordes på en 500 kvm stor yta och kom att 
koncentreras till gårdsanläggningen och kantskoningen. Det kunde konsta-
teras att kantskoningen tillkommit ca 1650, dvs när staden reglerades, men 
att det funnits någon form av uppbyggda platåer i nordvästra delen redan 
tidigare. Det tyder på bebyggelse i anslutning till tomten. Till andra halvan 
av 1600-talet kan några hus längs tomtens nordostgräns räknas.

Den kringbyggda gården med den stensatta gårdsyta och bebyggelsen till-
kom efter att ytterligare mark i anslutning till ån fyllts ut och tomten breddats, 
troligen runt sekelskiftet 1700. Timrade hus på sten- och träsyll, ett med spis-
mur och ett med brunn uppfördes. Gården ödelades sedan vid branden 1761. 
Spår av den bebyggelse som bör ha uppförts efter branden var svårt att hitta, 
de tydligaste spåren var från slutet av 1800-talet i form av slaggstensgrunder.

Undersökningen har också givit en del bra fyndmaterial som kan använ-
das som referensmaterial i framtiden, då den kringbyggda gården med den 
stenlagda gårdsplanen var så intakt. Kulturlagren ut mot ån och under sten-
läggningen var äldre än ca 1700 och kulturlagret på stenläggningen var från 
1700-talet. Flera skärvor är dessutom ovanligt stora och välbevarade.

 Fynden var generellt från 1600- och 1700-talen, en del var importerat gods 
t.ex. holländska majolikafat, tyska stengodskrus, kritpipor, remmare och 
passglas, medan en stor del av rödgodset förmodligen var tillverkat lokalt. 
Benmaterialet av främst nöt och får/get indikerar att slaktfärdiga djur infördes 
i staden och att färdigstyckat kött försåldes.

Två timmerkonstruktioner, A3 och A19, samt några stolpar och ett hugg-
spån dendrodaterades, alla till 1600-talet. Dateringarna för 14 av proverna 
gav beräknat fällningsår till intervallet 1626–1663.

Det är bara delar av gården som undersökts, eventuellt kan ytterligare delar 
finnas bevarade under trotoaren och i anslutning till biografen.
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Bilaga 1, anläggningsplan
särskild undersökning
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Profil 2

1 blött svart och brunt
2 slagg 0,02-0,1 m stor, platta bitar, rost och gråfärgade
3 slagg, sand, tegel, kol, hår, träflis
4 näver
5 träplanka
6 gråbeige lera
7 samma som 3 men utan slagg och mer hår
8 slagg, grus
9 gulbeige lera med grå stråk
10 trä, svartbrunt
11 gråbrun sand
12 brun fet sand med kolprickar
13 svartbrun sten och sand med kol
14 gulvit fet sand
15 mörkgrå sandblandad lera
16 mörkbrun sand med träflis
17 brunt, grått, beige, skiktvis med inslag av slagg, småsten, tegel och sand
18 gråbrun sand med tegel, träflis och kvistar
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+ 110,00
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Profil 3

1 gråbrun sand med tegel, slagg, träflis och kvistar
2 beige grusblandad lera
3 grus och sand, stenstorlek <0,05 m
4 mörkgrå/brungrå melerat lerblandat grus
5 ljusbrun sand
6 svart lera med tegelfnas, kol, grus, blöt mot botten
7 grå blöt sand med gruskorn
8 grus och slagg
9 gul slagg
10 lika som 1 men utan tegel och slagg
11 ett svagt stråk med beige sand
12 fyllning till A21, slagg och sand
13 sättsand
14 slagg
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+ 110,00
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Profil 4a och 4b

1 mörkgrå sandblandad lera med trärester
2 mörkbrun sand
3 ljusbrun sand
4 kolbemängd slagg
5 vitgul lera
6 beige fet lera
7 vit lera
8 gulgrå melerad lera
9 slagg
10 gråbrun grusig lera med slagg
11 gulprickig beige lera
12 samma som 1 men utan trä
13 gulbrun lera
14 vitgul lera med grönt inslag
15 grå fet sand med slagg och kol, kritpipa i övre delen
 Hårdgjord slaggyta L9 har markerats med tjockare linje

A12

A12
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Profil 6
1 Brun humös sand med träflis, små murtegelfragment, lite slagg och småsten
2 Ljusgrå mjäla A12 – brunnsmaterial
3 småslagg
4 sand med tegelsmul A13
5 Brunsvart sand, mycket organiskt och mycket kol, mot botten mest obränd näver A13 – 

rest av golv
6 skärviga flata stenar, ca 0,2 – 0,3 m stora samt rikligt med krossat murtegel A13
7 K-lager svartbrunt fett humöst med enstaka slagg och en del fynd (rödgods, kritpipor
8 samma som 7, men med mycket tegelfragment
9 samma som 7 men lite lerigare
10 syllstensrad A13
11 slagg
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A1 husgrund
Topp 109,8 m, botten 109,0 m.ö.h.
Husgrund, rektangulär, minst 11,2x2,6 m (NV-
SO), uppförd av slaggsten och sten. Slaggstenen 
syntes direkt under asfalten i norra hörnet av 
nordvästra schaktväggen och låg i upp till tre 
skift (profil 2, bilaga 2). Huset har bestått av 
åtminstone två rum, det ena minst 6 m långt 
och det andra 4 m långt (figur 51). Ner till det 
mindre ledde en trappa med tre trappsteg av 
slaggsten. Golvet var av betong i två lager, dvs 
gjutet vid två tillfällen med ett tunt jordlager 
emellan (L5 profil 2 och L1 profil 1).
Fas: V

A2 husgrund
Topp 110,4 m.ö.h.
Husgrund, troligen rektangulär med okänd 
utsträckning (NV-SO), uppförd av slaggsten. 
Endast ca 2 m av slaggstensgrunden återstod, 
resten har förmodligen förstörts av lednings-
schakt. Den låg som en fortsättning på A1 längs 
tomtens nordöstra kant. Hus A2 har i så fall 
förmodligen varit bredare än A1.
Fas: V

A3 kantskoning/kaj
Topp 109,4 m, botten 107,4 m.ö.h.
Timmerkonstruktionen var drygt 12 m lång, 
men kantskoningen fortsatte troligen söde-
rut mot Falugatan (figur 52). Det kan även 
ha funnits en fortsättning mot nordväst, trät 
slutade där grundläggningen för Facithuset 
började. Kantskoningen var i sydöst störd av 
ett ledningsschakt som gick i kanten av UO. Ett 
ledningsschakt hade även dragits tvärs igenom 
kantskoningen och fortsatte sedan åt sydost 
längs med skoningens yttersida. 

Timmerkonstruktionen bestod av fyra stock-
varv av i huvudsak rundtimmer, men där fanns 
även flathuggna stockar som bör vara återan-
vänt timmer från rivna hus eller andra träkon-
struktioner (profil 5, bilaga 2). Två stockar var ca 
10 m långa. En stock hade skadats vid grävning 
av ledningsschakt, men kan ha varit 12 m. Det 
kan ha legat ytterligare något stockvarv ovanpå 
de nu dokumenterade, urtag för knut antyder 
detta. På de översta stockarna fanns på åsidan 
urtag för att skjuta in vertikala bräder med 3,5 m 
mellanrum. Det pekar mot att det funnits en 
konstruktion ovanpå.

Kantskoningen var vinkelrätt förstärkt med 
stockar mot nordost knutade i skoningen. 

Knutrader syntes på fem ställen, vanligen med 
drygt 2 m mellanrum, stockarna var 1,6 – 2,5 m 
långa. Hela konstruktionen sluttade åt nordväst, 
nivåskillnaden var ca 0,8 m på 12 m. Om der 
berodde på den naturliga topografin eller på 
att området i anslutning till Falugatan fyllts ut 
tidigare undersöktes inte närmare. Några lager 
mot botten på kantskoningens sydöstra ände 
antydde att marken närmast Falugatan varit 
utfylld. På åsidan utanför skoningen syntes mot 
botten ett lerigt svart kulturlager med huggspån 
(A36). Innanför skoningen var marken uppfylld 
med slagg. Stockarna ovanpå timringen hörde 
förmodligen till en huskonstruktion, A37.

Stockarna i kantskoningen och en stor del av 
de tvärgående grävdes fram med maskin, lyftes 
upp på kanten och dokumenterades. Prover för 
dendro sågades ur flera stockar.

Stock H låg på ett lerigt huggspånslager, L3. 
I sydöstra kanten syntes två lager ovanpå L3 
vilka innehöll tegel, dvs raseringsmassor samt 
hushållsavfall. Innanför timringen fanns slagg 
och ovanpå verkar det ha varit ett grått lager 
med grus.

En stock som kom fram i västra delen av un-

Bilaga 3, anläggningar, särskild undersökning 

Figur 51. Husgrund A1. Foto: Fredrik Sandberg.
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dersökningsområdet skulle kunna vara en rest 
av A3, men det är högst osäkert. Förstärkningen 
kan ändå ha fortsatt åt nordväst längs ån. Där 
skoningen tog slut låg flera lösa stockbitar.
Beskrivning av stockar:

Stock C var 3,64 m lång, 0,26 m hög med fyr-
kantigt tvärsnitt, trubbigt spetsad i nordvästra 
änden, urtag för knut på två ställen och ett för 
nerskjuten stående bräda. Ränna för drev på 
ovansidan.

Stock D var 1,6 m lång, rund stock, 0,26 m i 
diameter. Den var avhuggen för ett rörschakt i 
nordväst, vid urtag för knut. Stocken var avfa-
sad vid knuten, med urtag för stående bräda, 
lite skålad i sydöstra änden, hade växtskada på 
insidan. Kan vara samma som stock I.

Stock E var 4,4 m lång, 0,22 m i diameter, snett 
avhuggen för rörschakt i bägge ändar. Urtag för 
knutar på två ställen, i ovankanten liten skålning 
för stående bräda. Kan ha hört samman med J.

Stock F var 2,3 m lång, rund, 0,32 m i dia-
meter, raka ändar, ev avtagen för rör i sydöst, 
hade ett knuturtag och ett dymlingshål, 0,05 m. 
I södra änden lite planhuggen på två motställda 
sidor.

Stock G var 9,1 m lång, 0,2-0,3 m i diam, lite 
spetsad i sydöstra änden, rotänden, avtrasad ev 
tillspetsad i nordvästra änden, toppen. Urtag för 
knutar fanns på fyra ställen. Barken var avbilad 
på liten yta under urtagen på tre ställen, dvs mot 
underliggande knut. Trät såg mycket välbevarat 
ut, stammen var svagt bågformad.

Stock H var 10,25 m lång, 0,22-0,27 m i dia-
meter, rotänden spetsad. Södra haket, mot roten, 
var 0,17 m brett, 0,03 m djupt, ovansidan lite 

avplanad, ca 1 m. 2:a haket 0,17 m brett 0,05 m 
djupt, ev märke efter stock på undersidan. 3:e 
0,17 m brett 0,05 m djupt, lite avplanad på sidan 
och under, där det legat en stock. 4:e 0,12 m bred 
0,04 m djup, på framsidan ytterligare en mindre 
urhuggning.

Stock I var 5,45 m lång, 0,20-0,23 m i diame-
ter, avhuggen för rörschaktet i bägge ändar. Ett 
urtag för knut, stocken var avfasad där. Ett urtag 
för stående bräda var 0,25 m brett.

Stock J var 6,65 m lång, oval, 0,30-0,35 m tjock 
i norra änden, roten, avtagen för ledningsschakt 
i sydöstra änden. Två urtag för knut och på ena 
stället även på undersidan. Det kan vara rest 
av ytterligare ett i södra änden. Stammen var 
mycket vriden i växten, en fördjupning berodde 
på växtskada. Övre urtagen var 0,08 m djupa, 
undre 0,04 m djupt.

Stock K var 1,1 m lång, 0,2 m i diameter, tro-
ligen stötta för tvärgående stock. Flacka yxhugg 
på ovansidan, tillspetsade ändar.

Skoningen var förstärkt med fem rader tvär-
gående stockar. Inga stockar ur den första raden 
plockades upp.

Stock 2A i andra knutraden var 2,5 m lång 
med tvära ändar. På änden mot kajen fanns ett 
urtag 12 cm från änden, 0,2 m på ena sidan och 
0,25 m på andra. Den låg på stock D.

Stock 2B var 2,05 m lång, rund, 0,17 m i dia-
meter. På ena sidan fanns ett urtag, 0,45 m från 
timringsänden, 0,1 m brett och 0,05 m djupt. På 
andra sidan urtag 0,27 brett och 0,08 djup ända 
ut till änden, troligen har 0,1-0,2 m av ytteränden 
ramlat bort. Den låg på stock E.

Stock 3C var 2,03 m lång, 0,17-0,20 m i dia-

Figur 52. Kantskoning A3. Foto: Eva Carlsson
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meter. Ett urtag 0,15 m från änden, 0,20 m brett 
och 0,18 m djupt. Den låg på stock G.

Stock 4B var 2,5 m lång, rektangulär 0,25x0,18 
m, dvs två plana sidor. Urtaget för drev på ena 
smalsidan och rundad på andra. Knutning i ena 
änden, 5 cm in, 0,2 m brett, 0,03 m djupt urtag på 
ena bredsidan, inget på den andra, återanvänt 
byggtimmer. Den låg på stock J.

Stock 4C var 1,9 m lång, 0,2 m i diameter, men 
förmodligen något tjockare i knutänden. Urtag 
0,15 m innanför änden, 0,2 m brett, på halva 
stockbredden fortsatte urtaget 0,18 m, först 0,08 
m djupt senare 0,06 m. I knutänden såg stocken 
ut att vara lite flathuggen, dock bara på den sida 
som berördes av haket, på motsatta sidan var 
den rund. Den låg på stock G.

Stock 4D var 1,9 m lång, fyrkantig, 0,23x0,13 m, 
urtag för knut på runda sidan, 0,23-0,41 m, 
men endast 0,06 djupt. Den har legat mot an-
nan stock. Den inre kanten dessutom spetsad. 
Stockens andra halva rätt förstörd, dock spår av 
hak med betta 1,65-1,80 m. På undersidan 0,22-
0,36 m brett urtag 0,06 m djupt. Även i andra 
änden urtag på undersida (bettände). Den låg 
på stock H.

Stock 4E var 1,6 m lång, 0,21 i diameter, en 
ände tvärt av, andra lite spetsig, men även an-
frätt. Två rundade hak på ovan och undersida, 
det ena 0,18-0,36 m och 0,04 m djupt, det andra 
0,27-0,44 m och 0,03 m djupt, dessutom ett hak 
mot andra änden på ett tredje håll 1,10-1,30 m, 
lite mer skålformat 0,04 m djupt, kanske något 
annat. Togs upp av maskinen, men hur den 
exakt låg såg ingen. Den låg under stock H.

Stock 5C var 2,0 m lång, 0,28x0,20 m tvärsnitt, 
mycket dålig. I ena änden 0,25 m brett urtag, 
0,1 m djupt. Plan på en sida och spår av drev-
ränna, drag, på undersidan. Timret var således 
återanvänt. Den låg på stock G.

Stock 5D var 1,6 m lång och 0,2 m i diameter. 
Endast grunda urtag i ena änden, mellan 0,2 m 
och 0,35 m endast några cm djupt, rutten i ena 
änden, tvärt avtagen i den andra. Den låg på 
stock H.
Fynd: rödgods, fajans, fönsterglas F20-22, 103
Vedart: det analyserade timret var av tall
Datering: 
 Stock 3D 1645± 5 år
 Stock 3F 1639±20 år
 Stock 3G 1648±5 år
 Stock 3H 1603±10 år
 Stock 3I  1634±10 år
 Stock 3J  1647±3 år
 Stock 3:2A 1644±5 år
 Stock 3:4E vinterhalvåret 1631/32
Fas: II

A9 husgrund
Nivå topp 108,34 m.ö.h.
Huset har varit minst 8 m långt och 2 m brett. 
I undersökningsområdets norra hörn låg en 
0,2x1,0 m lång planka. Den tillhörde L5 i profil 2 
och L7 i profil 1, bilaga 2. I profil 2 syntes lagret 
1,3 m, men hänger snarast ihop med en 2,3 m 
bred konstruktion som bestod av en syllsten, 
ett näverlager L4, plankan L5 och ett lerlager 
L6. Det tunna horisontella lagret var 1,3 m, men 
lagret fortsatte 0,8 m åt sydväst i stigning mot 
syllstenen. L7 i profil 1 var nästan horisontellt 
och var synligt drygt 7 m. Det bestod av trä (brä-
der) pinnar, näver, mossa, ris, grenar. En sten 
synlig i profil 1 markerar förmodligen husets 
sydöstra ända. 
Fynd: rödgods F52, 53
Fas: II

A10 stenläggning
Stenläggningen sluttade åt nordväst, närmast 
Falugatan i sydöst låg nivån 109,83 m.ö.h och 
närmare biografen i väster 108,73 m.ö.h.

Stenläggning var lagd av delvis sorterad 
fältsten. Till de större ytorna hade främst 0,05-
0,15 m stora fältstenar använts, en eller annan 
spräckt kantigare sten förekom också. Stenen 
var oftast vald så att den hade en relativt plan yta 
som lagts uppåt. Stenen låg i ett ca 10 cm tjockt 
sandlager, vilket motsvarar stentjockleken. 
Stenläggningen var mer eller mindre täkt med 
lera och däri låg en hel del keramik och annat 
avfall, A38. Stenläggningen har förmodligen 
ursprungligen täckt ett 200 m2 stort område, 
men hade grävts söder av flera ledningsschakt 
och av förundersökningsschakt 4. 

Vid undersökningen återstod åtta mindre 
områden. De har fått separata undernummer. 
Ett radmönster hade infogats i stenläggningen, 
lite större flata stenar låg på rad med ca 2 m 
mellanrum. I södra delen syntes fyra ränder 
i SV riktning och i norr en rand i SO riktning. 
Det kan betyda att stenläggningen lagts i två 
omgångar, den sydöstra delen av gårdsplanen 
kan ha varit mer eller mindre fyrkantig, medan 
den nordvästra varit långsmal.

Ränndalar syntes på fem ställen, varav tre 
kan vara del av samma. Ränndalarna var lagda 
av utvald större fältsten i två skift sluttande mot 
varandra. De gick huvudsakligen i NV riktning 
i kanten av stenläggningen och de indikerar 
förmodligen att det legat hus på sidorna av den 
stensatta gården. Rännans mitt var ca 0,5 m från 
stenläggningens kant. Då hela planen lutade åt 
nordväst, bör ränndalarna ha haft sin huvud-
sakliga avrinning åt det hållet.

Del A låg mot en timmerstock/träsyll (A37), 
ingen tydlig kant var lagd mot syllen. Stenlägg-
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ningen hade störts av flera ledningsschakt och 
syntes som två ytor, 3 respektive 1 m långa och 
1,0-1,4 m breda, nivå 109,5-109,8 m.ö.h. Cirka 
0,5 m nordost om träsyllen fanns en ränndal 
(A10:5) parallellt med syllen. Den var 0,4 m 
bred, dvs lagd av 0,15-0,3 m stora fältstenar, lite 
snedställda, med den flata sidan upp. Rännan 
var 0,1 m djup och sluttade mot nordväst. Nivå 
109,38-109,72 m.ö.h.

Del B var 7x3 m stor, låg på nivån 109,51-
109,77 m.ö.h. Över ytan gick tre dekorativa rader 
stenar i sydvästlig riktning med 2 m mellanrum. 
Stenarna var ca 0,1-0,3 m stora (A10:7-9). Den 
norra raden hade rundare, flata stenar. Den 
sydöstra ytan var lagd med mindre sten, tätare, 
0,05-0,1 m stora. De övriga ytorna med upp till 
0,2 m stor sten. I södra delen möjligen en skarv, 
på västra sidan var stenen av mer ordinär typ.

Del C var 2,7x2,3 m stor, låg på nivån 109,30-
109,37 m.ö.h. Tvärs över, i sydlig riktning, gick 
en ränndal (A10:4). Den var ca 0,5 bred, 0,05 
djup och lagd av 0,1-0,4 m stora flata stenar. 
Ränndalen lutade mot söder. Övrig sten var 
0,05-0,20 m stor, övervägande mindre stenar i 
södra delen. Lite större stenar mot husgrund i 
nordväst, mest kring 0,2 m. Mellan rännan och 
husgrund A14 formade stenläggningen en välvd 
liten kulle.

Del D var 4x2 m stor, låg på nivån 109,26-
109,49 m.ö.h.. En rad med större sten gick tvärs 
över i sydvästlig riktning (A10:10). De större 
stenarna i västra kanten kan vara kanten av en 
ränna. Stenarna såg lite mindre ut i sydöstra 
delen.

Del E var det största sammanhängande områ-
det, ca 9,0x5,5 m stort, låg på nivån 108,96-109,34 
m.ö.h.. Sten var 0,05-0,15 m stor. I mitten syntes 
en rad stenar tvärsöver i nordvästlig riktning 
0,1-0,3 m stor (A10:11). Ränndalen i sydväst 
(A10:3) var 0,4 m bred och 0,05 m djup, lagd av 
0,10-0,25 m stor sten. Sydväst om ränndalen och 
stenläggningen fanns spår av husgrund (A15), 
till stor del bortgrävd av ledningar. Ränndal 
(A10:6) var ca 0,4-0,5 m bred. I sydöstra delen 
lagd av 0,1-0,2 m stora ovala stenar med kort-
sidan mot rännan, som var 0,04-0,08 m djup. 
Längre åt nordväst var den lagd med lite större 
sten, som ibland lagts med långsida mot rännan. 
Denna ränna har legat parallellt med en husvägg 
(A16) ca 0,5 m utanför, medan det i sydöstra 
delen var längre till huset.

Del F var L-formad 5,5x4,5 m, låg på nivån 
109,00 m.ö.h.. Ränndalen (A10:2) var förmod-
ligen en fortsättning på (A10:3). Den löpte 
parallellt med A12 och A13, var 0,4-0,5 m bred 
och 0,05-0,10 djup. Stenarna var 0,15-0,30 m 
stora. I norr låg lite större stenar (A10:1). De var 
0,15-0,25x0,20-0,30 vända med flat sida uppåt. I 

väster låg 3 st ”kvar” och i norr 5 st på rad. Även 
i halvcirkeln emellan fanns lite större stenar.

Del G var 3,5x1,8 m stor, låg på nivå 109,65-
109,83 m.ö.h. Där fanns en rad med stenar tvärs 
över i sydvästlig riktning (A10:7).

Del H var 1,5x1,0 m stor och ytan var lagd 
med mindre fältsten.
Fas: III

A11 stolpe
Nivå topp: 109,09 m.ö.h.
Påle, rund, 0,13 m i diameter. Den lutade mot 
SSV, vilket ev. kan vara ett verk av grävmaski-
nen. Pålen var nedgrävd igenom stenläggning 
A10 och ränndal A10:2, gropen var ca 0,3 m 
i diameter. Den kan höra till en konstruktion 
tillsammans med A21 oh A22.
Fas: IV

A12 husgrund
Nivå topp: 108,85 m.ö.h. (nära brunn)
Husgrunden bestod av ett lerlager och en trä-
syll mot norr. Lerlagret var närmast rektangu-
lärt, 4,0x3,2 m (NNO-SSV), och omgav även 
brunn A17. Lerlagrets tjocklek varierade från 
ett par decimeter i kanterna till ca 0,5 m kring 
brunnsskoningen längst i söder (profil 4 och 6, 
bilaga 2). Leran bestod egentligen av ljusgrå 
mjäla. Lerlagret ska sättas i samband med brunn 
A17, sannolikt är det i huvudsak uppgrävd lera 
vid brunnsgrävningen, men den är dessutom 
utlagd som tätningsskikt. Lagret gränsar direkt 
mot stenpackning A10 i NO och stensyll A13 i Ö. 
Träsyllen låg mot stenläggningen A10. Den var 
3 m lång, 0,15 m i diameter, och låg under leran 
på ett mörkt sandblandat lerlager (profil 4).
Fynd: rödgods, kritpipa F76, 201
Fas: III

A13 husgrund
Nivå topp: 109,02 m.ö.h.
Husgrunden bestod av en syllstensrad, 2,5 m 
lång (NO-SV), av 0,3-0,5 m stora kantiga stenar. 
Öster därom en 1,75-1,5 m stort yta (av sten, 
sand och mjäla) med murtegel. Murteglet låg 
endast i mindre bitar men verkar ha haft en stor-
lek på 0,15-0,16 x 0,12 x 0,06-0,08 m. En del tegel 
hade sotsvart sida. Mellan tegellagret och syll-
sten fanns spår av plankor i NV, längre söderut 
ett organiskt lager som kan ha utgjort plankor. 
Grunden lång mot stenläggningen A10:F och 
ränndalen A10:2. Anläggningen hörde förmod-
ligen samman med A14, A15 och A20.
Fynd: näversko, rödgods, fajans, kakel, fönster-
glas, F10, 24, 25, 50, 87, 115, 204
Fas: III



71Arkeologiska undersökningar – Falan 22, bilagor

A14 husgrund
Nivå topp, golv: 109,13 m.ö.h. syllsten: 109,35-
109,41 m.ö.h.
Rest av husgrund 1,2x1,8 m bestående av res-
ter av två träplankor 0,7x0,3 m stora. Den låg i 
sydostlig riktning i ett lerlager. De låg mot en 
1,5 m lång rad med syllsten sydost därom, i syd-
västlig riktning. Stenarna var 0,15-0,5 m stora. 
Syllstensraden låg mot stenläggningen A10:C. 
Anläggningen hörde förmodligen samman med 
A13, 15 och A20.
Fynd: fönsterglas, rödgods, kritpipor F198-200
Fas: III

A15 husgrund
Nivå topp: trägolv 109,05 m.ö.h., syllsten 109,23 
m.ö.h.
Rest av husgrund bestående av en träplanka 
och en syllsten. Plankan var 0,9x0,3 m och låg 
i sydostlig riktning i ett lerlager. Syllstenen var 
0,6x0,4 m. Syllstenen låg mot stenläggninghen 
A10:E och ränndal A10:3. Anläggningen hörde 
förmodligen samman med A13, 14 och A20.
Fas: III

A16 husgrund
Nivå topp stensyll: 108,94–109,11 m.ö.h.
Husgrund bestod av en 6 m lång stensyll (D) 
i söder, samt en delvis förkolnad timmersyll 
i stensyllens sydöstra ände. Syllstenarna var 
kantiga och 0,2-0,9 m stora. Stock (A) låg under 
(B) i ett hak i (B), men konstigt nog vid sidan 
om stensyllen. (A) hade rektangulär genomskär-
ning, ca 0,17x0,15 m stor, vänd med flatsidan 
uppåt. (B) var en tvärgående stock, rektangulär 
0,28x0,16 m st (på högkant), med hak på ovan-
sidan för syllstock i linje med syllstenarna samt 
ett hak på undersidan, 0,2 m åt NO, för under-
liggande stock. Större delen av huset och ev. 
trossbotten kan vara bortgrävt då slaggstenshus 
A1 och/eller A2 anlades. Syllstensraden låg kant 
i kant med stenläggning A10 och ränndal, varför 

de förmodas vara samtida (figur 53). Huset har 
fortsatt utanför undersökningsschaktet i NO och 
överlagrat hus A35.

Vid grävning inne i A16 mellan stockarna 
A16:A och A35:A, 1 m SÖ om A 24 syntes, un-
der ett sandigt grusigt lager, 0,25 m tjockt, låg 
ett finskiktat kulturlager. Det sträckte sig ner 
till 0,5 m under anläggningen. Därunder fanns 
ytterligare ett fett kulturlager ca 0,2 m tjockt. 
Under det ett gruslager i södra halvan och ett 
tunnare lerlager i norra. Därunder, ca 1 m under 
anläggningen, kom slagglager. Möjligen kan del 
av L2 i provgrop 2, kopplas ihop med gruslagret 
L33 i profil 1.
Fynd: flaska, kritpipa, rödgods, fajans, F16, 64, 
143–145.
Fas: III

A17 brunn
Nivå: ytterkant stenar 108,72-108,85 m.ö.h.
Brunn, rund stenskoning, ca 1,25 m i diameter 
och med en inre brunnsdiameter på 0,55-0,70 m. 
Djupet okänt då vattentillströmningen (sanno-
likt från ån) gjorde fortsatt grävning omöjlig. 
Brunnen snittades från SSV ned till 1,8 m djup 
utan att nå botten. Kallmuren bestod av 0,2-
0,4 m stora naturstenar. Brunnen var igenfylld 
med relativt modernt avfall i den övre metern, 
grus, betong- och asfaltsbitar, därunder mindre 
betong och i huvudsak slagg. Stenskoningen 
omgavs av ett halvmetertjockt ler-/mjälalager, 
A12, därunder ett ca 0,2 m tjockt kulturlager och 
därunder slagg, profil 6. De två sistnämnda hade 
grävts igenom när brunnen anlades, medan 
leran lagts ut som tätning.
Fynd: rödgods, spik, textil, beslag, F5-6, 175-177
Fas: III

A18 slana
Nivå topp 107,93-108,20 m.ö.h.
Trä, 3,3x0,1 m, i sandigt, brunt kulturlager ca 
0,8 m under stenläggningen. Den skulle kunna 
vara del av en husgrund.
Fas: II

A19 förstärkning
Nivå topp 107,63-108,15 m.ö.h.
Kistor och stolpkonstruktion, synlig ca 9 m 
NNÖ-SSV, bestående av två kistor förstärkta 
med slaggskållor och mellan dem två rader 
klena stolpar (figur 54). 

Mellan kistorna och norr om den norra kistan 
fanns en stolpkonstruktion, totalt ca 3 m lång, 
bestående av stående stolpar, ca 0,1-0,2 m i 
diameter lodrätt nedslagna. I den södra delen 
stod en del stolpar snett nedslagna. I norr slagg 
och i söder sandblandad lera. Mellan södra 

Figur 53. Husgrund A16 ligger mot stenläggningen A10. 
Foto: Fredrik Sandberg.
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kistan och stolpradens början var det ca 1,5 m. 
Där låg två stora slaggskollor, ca 0,4-0,7 m stora 
och ett par stenar, ca 0,1-0,3 m stora. I området 
omkring slaggen hittades många fynd: ben, fisk-
ben, kritpipor, keramik, glas m.m. Troligen var 
slaggskållorna istället för stolpkonstruktionen, 
i nuvarande skick såg hela konstruktionen ut att 
vara vänd mot öster. Ett sandlager sträckte sig 
från kullerstensytan utåt mot och över stolpkon-
struktion, timmerkista och slagg (L1, profil 3, 
bilaga 2). I sandlagret fanns mest fynd (se ovan) 
samt träflis. Norr om timmerkistan 19:2 var en 
nedgrävning bestående av svart lera med kol 
och grus. Materialet blev fuktigare mot botten.

Stolprad (19:1) var 2 m lång och bestod av 17 
lodrätt nerslagna stolpar, 0,1-0,2 m i diameter, 
framgrävda så att de syntes 0,2-0,45 m. Mellan 
stockarna var det upp till ett par cm glipor, bak-
om var det fyllt med sandblandad lera (profil 2).

Kista (19:2) bestod av stockar i 2 varv, ca 2 
m långa och 0,2 m i diameter. Triangulär kista 
i form av en liksidig triangel (figur 55). Timret 
plockades upp med hjälp av grävmaskin. Det 
hade ursprungligen legat 1 stock i SO-NV, men 
den var borta vid upptagandet. 

Stock A var 2 m lång, N-S, 0,19 m i diameter. 
Den var i dåligt skick, sprack i två delar vid 
upptagandet. Delar av urtag synliga 0,2-0,3 m 
från ändarna, 0,25 m breda, 0,04 m djupa, snett 
huggna. 

Stock B var 1,64 m lång, O-V, 0,2 m i diameter. 
Söndertrasad i ena änden, tillspetsad i den an-
dra. I bevarad ände, hak 0,1-0,15 m från änden, 
sneda hak 0,2 m breda, 0,05 m djupa. 

Stock C var 2,10 m lång, SO-NV, och 0,2 m i 
diameter. En spetsig och en tvär ände. Hak 0,22-
0,26 m från spets, 0,2 m brett och 0,04 m djupt, 
snett. Hak 0,30-0,34 m från tväränden, 0,21 m 
brett 0,04 m djupt, 1,12 m mellan hak bredast, 
1,05 m inner. 

Stock D var 2,15 m lång, N-S, 0, 2 m i diame-
ter, 1,12/1,27 m mellan intagen. Urtag 0,15 m 
från rak kant, 0,22 m brett, 0,05 m djupt. Urtag 

0,32 m från spetsig kant, 0,2 m brett, 0,05 m 
djupt. Två svarta fläckar, ev. brännmärken. 

Stock E var 2 m lång, O-V, 0,23-0,26 m i dia-
meter. 1,08/1,27 m mellan urtag. Urtag 0,22 m 
från spetsig ände, 0,2 m brett, 0,04 m djupt, 0,23 
m från rak ände, 0,18 m brett och 0,04 m djupt. 
0,75 m från rak och 1,15 m från spetsig ände 
0,12 m emellan 6x8 cm och 2 cm djupa hål, för 
att haka i något? 

Stock F var 2,08 m lång, SO-NV, 0,19-0,25 m i 
diameter. Lite oval i grova delen. 1,07 m mellan 
urtagen, 0,2 m breda, 0,04 djupa på ovansidan. 
Undersida flackare ovala urtag, det mot rak 
ände 0,25 m i yttre, 0,2 m i botten, ca 0,04 m 
djupt. Det mot spetsig ände oregelbundnare 
0,35 m brett börjar 0,2 m från spets. Innanför 
sneda urtaget i spetsiga änden, hål rätt igenom 
7x10 cm. 

Prover från stock C, D, E, F har skickats på 
dendroanalys. Stockarna var av gran och F gick 
inte att datera. De övriga var med stor säkerhet 
avverkade vintern 1631/1632.

Kista (19:3) bestod av 3 varv med 2 m långa 
stockar och 0,15-0,2 m i diameter. Rakt eller snett 
avhuggna ändar. Kistan innehöll slagg, ovanpå 
fanns bland annat ett 0,24 m tjockt lerlager (L9 
profil 2, bilaga 2). Kistan var trekantig.

Figur 54. Förstärkningen A19 var uppbyggd av timmerkistor och pålrader. Foto: Fredrik Sandberg.

Figur 55. Kista 19:2. Foto: Eva Carlsson.
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Stolprad (19:4) var framtagen 1,1 m, men 
fortsatte åt nordost (profil 2). Den bestod av 
11 lodrätt nedslagna stående stolpar, 0,1-0,2 m 
i diameter. Pålarna var synliga 0,25-0,55 m. På 
nordvästra sidan av pålraden slaggfyllning.

Sträcka med slaggskållor (19:5) var 1,7 m 
lång. Mellan kistan (19:2) och stolpradens (19:1) 
var två stora slaggskollor, ca 0,4-0,7 m stora, 
mindre slagg samt ett par stenar, ca 0,1-0,3 m 
stora. I området omkring slaggen hittades 
många fynd: ben, fiskben, kritpipor, keramik, 
glas m.m. Troligen var slaggpartiet istället för 
stolpkonstruktionen.
Fynd: mynt, textil, spik, kritpipor, rödgods, 
fönsterglas, fajans, flaska, dricksgas, stengods, 
F1,13-14, 26-28,32-34, 36-44, 49, 51, 56-57, 60-63, 
77-80,  95, 97-100, 133-138, 142, 154, 158-164
Vedartsanalys: det analyserade timret var av gran
Datering:
 Stock 19:2 C 1632±3 år
 Stock 19:2 D 1632±2 år
 Stock 19:2 E vinterhalvåret 1631/32
Fas: I

A20 husgrund
Nivå topp 108,26-108,77 m.ö.h.
En 2,5 m lång stensyll bestående av minst 8 ste-
nar på rad, 0,25-0,60 m stora och skarpkantade, 
i upp till tre skift, del av husgrund. Stenarna låg 
i ett mörkt brunsvart sandigt, lerigt kulturlager 
med mycket murtegelfragment och kol samt 
trärester. Den kan höra samman med A13-15.

Syllen fortsatte troligtvis åt NV, till några 
större flata stenar S om brunn A17. Dessa gräv-
des dock bort när brunnen grävdes ur. I SO bröts 
syllen av ett ledningsschakt. Syllstenara låg på 
ytterligare ett lager skarpkantade flata stenar 
vilka även fanns NO om syllen, dvs inne i huset. 
Dessa stenar var emellertid täckta av ett sand-
lerigt k-lager med mycket kol och fynd samt 
trärester och lite murtegel. Under och sydost 
om syllraden syntes tydliga träfibrer. 
Fynd: rödgods, fajans, kritpipor F29-31, 157
Fas: III

A21 stolpe
Nivå topp: 109,07 m.ö.h.
Stolpe, rund, 0,25 m i diameter, 0,9 m återstod 
av stolpen. Den var grävd genom stenläggning 
A10, gropen var ca 0,6 m i diameter, profil 3, 
bilaga 2.
Fas: IV

A22 stolpe
Nivå topp: 109,06 m.ö.h.
Stolpe, rund, 0,3 m i diameter. Den var nedgrävd 
strax väster om stenpackning A10, okänd storlek 
på nedgrävningen.

Vedartsanalys: tall
Datering: 1663 ±5 år.
Fas: II eller IV

A23 stolpe
Nivå topp: 109,37 m.ö.h.
Stolpe, rektangulär 0,22x0,19 m (VSV-ONO). 
Nedgrävd, grusig fyllning. Pålen stod grunt och 
var ca 0,75 m hög.
Fas: IV

A24 stolpe
Nivå topp: 109,23 m.ö.h.
Stolpe, rektangulär 0,27x0,20 m (VNV-OSO). 
Nedgrävd, grusig fyllning. Pålen stod relativt 
grunt. 
Fas: IV

A25 stör
Nivå topp: 107,86 m.ö.h.
Stör 0,05 m i diameter.
Fas: I

A26 stör
Nivå topp: 107,87 m.ö.h.
Stör 0,05 m i diameter.
Fas: I

A27 stör
Nivå topp: 108,01 m.ö.h.
Stör 0,05 m i diameter.
Fas: I

A28 påle
Nivå topp: 108,01 m.ö.h.
Pålen var 0,4 i diameter och 2,66 m lång. Den 
togs upp för att dateras. Ca 1,9 m av den hade 
stått nere i svart kulturlager/lera. Vid 1,73-1,93 
m från nederänden fanns en inhuggning, kon-
struktion? 0,14 m bred 0,1 m djup. Den stod 
i anslutning till kantskoning A3:s nordvästra 
ände och skulle kunna höra ihop med den.
Vedartsanalys: tall 
Datering: 1630±5 år.
Fas: II

A29 påle
Nivå topp: 108,17 m.ö.h.
Pålen var 0,32x0,35 m i diameter och 1,06 m lång 
varav 0,4 m stått ner i svart kulturlager/lera. Den 
togs upp för att dateras. Den stod i anslutning 
till kantskoning A3:s nordvästra ände och skulle 
kunna höra ihop med den.
Vedartsanalys: tall 
Datering: 1655±3 år.
Fas: II
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A30 påle
Nivå topp: 108,41 m.ö.h.
Påle, kvadratisk, med 0,25 m sida.
Fas: II

A31 påle
Nivå topp: 108,40 m.ö.h.
Påle, rund, ca 0,26 m i diameter.
Fas: II

A32 påle
Nivå topp: 110,10 m.ö.h. 
Påle, rund, ca 0,28 m i diameter. Den kom fram i 
norra kanten av provschakt 3 och överlagrades 
av ett kulturlager, L6 i profil 8, bilaga 4.
Fas: II

A33 påle
Nivå topp: 110,10 m.ö.h. 
Påle, rund, ca 0,25 m i diameter, kom fram i 
norra kanten av provschakt 3, ca 0,8 m väster 
om A32. Den överlagrades av kulturlagret L6 
samt ett slagglager troligen motsvarande L5 i 
profil 8, bilaga 4.
Fas: II

A34 slana
Nivå topp: ca 110,4 m.ö.h. 
Stör, 2,1 m lång och ca 0,05 m i diameter. Den låg 
i ett sandigt gruslager med slagg och trärester. 
Sydöstra änden låg lite högre än nordvästra. 
Osäker funktion men kan höra till ett äldre 
bebyggelselager.
Fas: II

A35 husgrund
Nivå topp: (A) 108,79-108,90 m.ö.h., (B) 108,98 
m.ö.h., (D) 109,38 m.ö.h., (E) 109,30-109,34 
m.ö.h., (F) 109,51 m.ö.h.
Husgrunden var ca 7,25 m lång. Endast sydväs-

tra delen syntes, resten nordost därom låg ut-
anför undersökningsschaktet. Huset bestod av 
en bitvis förkolnad syllstock i NV (A), ca 4,6 m 
lång och 0,15 m tjock med kvadratiskt tvärsnitt. 
Omedelbart sydost därom en mycket kraftig 
och delvis förkolnad påle, 0,4 m i diameter (B) 
och SO därom en stensyll (C), 2,1 m lång, bestå-
ende av 4 större stenar, endast delvis kantiga. 
På stensyllens utsida låg en rundstock (D), 1,5 
m lång, 0,16 m i diameter. Stock (A) låg på ett 
sandblandat kulturlager med kalkbruk längst 
i nordväst (L32-33). (C) låg i samma sandblan-
dade k-lager men 0,2-0,3 m högre. Sydost om (C) 
låg bjälkar och rest av trägolv samt några troliga 
gavelsyllstenar på båda sidor om ett sentida 
ledningsschakt. På nordöstra sidan, i profil 1, 
bilaga 2, syntes även en stolpe (F).
Fynd: rödgods, kakel, fönsterglas, F139-141.
Fas: II

A36 kulturlager
Nivå 107,5-108,2 m.ö.h.
Kulturlager sydväst om kantskoning A3 av-
satt före och under kantskoningen A3:s an-
vändningstid. Svart lerigt lager innehållande 
huggspån, keramik m.m. Ovankanten ligger i 
jämnhöjd med stock H (profil 5, bilaga 2).
Fynd: sked, rödgods, stengods, fajans, spik, 
fönsterglas, F3, 35, 72-75, 93-94, 104-108, 178-181.
Fas: I-II

A37 husgrund
Nivå topp 109,94 m.ö.h.
Stockarna på kantskoningen A3 utgjorde troli-
gen nordöstra långsidan av ett hus som legat åt 
sydväst, ut över kantskoningen, sedan marken 
fyllts ut (figur 56). Den bestod av en stock i 
sydostlig riktning, synlig 5 m. Ovanpå den låg 
två stockar A och B vinkelrätt (profil 5, bilaga 
2). Vid stock B fanns en stolpe 0,4 m hög, 0,2 m i 
diameter. Den stod på en halvklova med samma 

Figur 56. Husgrund A37 i bakgrunden, stenläggning A10:a och ränndal A10:5 i förgrunden. Foto: Fredrik Sandberg.
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bredd. Ett gruslager (L7) skiljde huskonstruktio-
nen från kajkonstruktionen under A3.

Stock A var 0,75 m lång, 0,17 diam, illa med-
faren, men ev urtag för knut mot väster, avtagen 
vid stock i öster.

Stock B var 1 m lång 0,20-0,26 m tjock, ska-
dad, ev urtag för knut i V, avtagen vid stock i 
Ö, ev knuturtag på ovansidan.
Fynd: fajans, kritpipa, flaska, rödgods, F166-169.
Fas: III

A38 kulturlager
Nivå topp: 108,7–109,8 m.ö.h. 
Lerigt kulturlager som låg direkt på stenlägg-
ningen A10 och speciellt i ränndalarna.
Fynd: rödgods, fajans, stengods, kritpipa, kakel, 
fönsterglas, flaska, F47-48, 58-59, 65-70, 85-86, 
120-123, 184-190, 202-203, 205-208
Fas: III

A39 förstärkning
Nivå topp: 108,40 m.ö.h. 
Liggande klenvirke, 0,06-0,10 m stora, glest lig-
gande på varandra med 0,1-0,2 m mellanrum, 
med några stödjande stolpar (figur 57). Den 
översta stören låg i nedre delen av kulturlager, 
därunder fanns rullstensgrus. I botten av det 
lagret nästa stör. Därunder lera. Därunder hu-
mös slagg med trä, därunder ren slagg.

Denna skoning avgränsar lerlager åt SO och 
kan utgöra begränsning för ett hus, L19, profil 1, 
bilaga 2.
Fynd: textil, glas, fajans, rödgods, kritpipa, F9, 
23, 45, 116-119, 129-131
Fas: I

Figur 57. Förstärkning A39. Foto: Fredrik Sandberg.
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Bilaga 4, provgropar, särskild undersökning

Provgrop 1
Gropen grävdes 7,0x1,8 m stor (NV-SÖ) och ca 
0,4-0,7 m djup. Den grävdes genom stenlägg-
ningen A10. I nordöst hade ett av förundersök-
ningsschakten grävts.

Direkt under det mörkbruna sandlagret med 
kullersten kom slagg. I sandlagret framkom röd-
gods och fajans. I nordväst hade en påle (A21), 
0,3 m i diameter, grävts ner genom kullerstens-
beläggningen. Längs den södra långsidan syntes 
ett lerlager som tillhörde husgrund A12 och i 
kanten av det framkom en stock, 2,5 m lång och 
0,13 m i diameter (figur 58 och profil 4, bilaga 2). 
Den östra änden av stocken vilade på en flat 
syllsten, 0,5x0,3 m stor och 0,13 m tjock. Stocken 
hade lera längs södra sidan och på ovansidan. 
Under fanns ett tunt, ca 0,04 m tjockt, brunt 
lerlager med träflis. Under det kom ett beigt 
lerlager, ca 0,05 m tjockt och därunder mörkgrå 
sandblandad lera. Sedan slagg. Slaggen var 
hårdgjord och indikerar äldre gårdsplan.
Fynd: rödgods, fajans, F149, 150

Provgrop 2
Gropen grävdes 6,5x2,2 m stor (NV-SÖ) och 
0,8-1,0 m djup (figur 59). Den grävdes igenom 
stenläggningen A10. Direkt under kullerstens-
lagret fanns ett fyndförande lager bestående 
av lerblandad sand (profil 7, figur 60). Fynden 
utgjordes av rödgods, stengods, kritpipa, kakel 
och fönsterglas. Avskilt av ett tunt lerlager fanns 
sedan ett ca 0,15-0,3 m tjockt lager med grus och 
sand. Båda dessa kan vara utjämningslager när 
gårdsplanen anlades. Underst i gropen syntes 
slagg och på den några tunna ler- och kollager.
Fynd: rödgods, kritpipa, stengods, kakel, föns-
terglas, F101, 102, 124-128.

Provgrop 3
Gropen grävdes 8,0x1,8 m stor (NV-SÖ) och ca 
0,8 m djup. Den grävdes genom stenläggningen 
A10 och husgrunden A14. Flera ledningsschakt 
korsade gropen, ett löpte längs med den södra 
långsidan och två korsade gropen i den NV 
delen. 

1 kullersten och sättsand
2 lerblandad sand med kol, trä, mkt 

fynd, tegel
 Beige/grå flerskiktad/strimmig, 

motsvarar sannolikt L33 i långprofil
3 mörkgrå lera
4 ljusbeige sand och grus
5 ljusbeige sand och grus, jfr L4 men 

med mer sten <0,1 m
6 mörkgrå lera, jfr L3
7 kollager
8 slagg
9 ljusgrå lera
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Figur 58. Syllstocken i profil 4. Foto: Fredrik Sandberg.

Figur 59. Östra delen av provgrop 2. Foto: Eva Carlsson.

Figur 60. Profil 7, nordöstra kanten av 
provgrop 2. Skala 1:40.
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Provgrop 4
Gropen grävdes 5x1,8 m NÖ-SV stor och ca 0,45-
0,7 m djup. Den grävdes genom stenläggningen 
A10. Två ledningsschakt korsade gropen i norra 
halvan och ytterliga ett gick längs med den östra 
långsidan. 

Under kullerstenslagret fanns ett grus och 
sandlager (profil 9, figur 63). Under det syntes 
slagg. I sydvästra delen var slaggytan hårdgjort 
med rester av rep eller drev (nöthår), textil, röd-
gods och spik ovanpå. Den bör representera en 
äldre gårdsyta/arbetsyta.
Fynd: textil, spik, rödgods, F12, 83-84

I mitten av schaktet framkom en stör, ca 2,5 m 
lång och upp till 0,1 m i diameter, liggande i 
schaktets längdriktning, A34. I den östra kortsi-
dan syntes det under kullerstenen ett mörkgrått 
kulturlager med rödgods och glas, kanske en 
äldre markyta (profil 8, figur 61). Därunder 
ett gruslager och ett slagglager. Mellan detta 
slagglager och slagglagret i gropens botten, 
ett sandlager och i det en lins med kalkbruk. 
I gropens SÖ del framkom två pålar, A32 och 
A33. De överlagrades av kulturlagret L6 och 
förmodligen även av slagglagret L5 (figur 62).
Fynd: glas, rödgods, F155, 156

1 kullersten och sättsand
2 grus och sand <0,06 m
3 vitt kalkbruk
4 beige sand
5 slagg
6 Mörkgrått kulturlager, ev gårdsyta

1 kullersten och 
sättsand

2 grus och sand 
<0,06 m

3 slagg
4 hårdgjord slagg-

yta med hårrester 
liggande ovanpå

Figur 62. Östra delen av provgrop 3. Foto: Eva Carlsson.

Figur 63. Profil 9, västra 
sidan av provgrop 4. 
Skala 1:40.

Figur 61. Profil 8, östra kanten av provgrop 3. Skala 1:40.
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Bilaga 5, osteoligisk analys, särskild undersökning
Britt-Marie Hägerman

Benmaterialet
Totalt framkom 165 stycken benfragment varav 
17 % identifieras till djurart/grupp och benslag. 
Sammanlagt har 10 djurarter och grupper 
identifierats, vilka fördelar sig på nöt, får, get, 
får/get, svin, höns, hare, abborre, sill och fisk 
(figur 64). Materialet bestod till största delen av 

obrända ben, endast 12 stycken (7 %) utgjordes 
av välbrända ben. Det framkom även ett ben, 
kohorn, med spår av bearbetning.

Nöt
Från nötdjur identifierades 44 fragment samt 29 
som troligen är från nöt men som identifierats 
som stort djur. Det identifierades fragment 
från kranier, extremiteterna, skuldergördeln, 
ryggraden samt bäckengördeln (figur 65). Det 
identifierades betydligt fler fragment från de 
så kallade köttfattiga kroppsdelarna (33 frag-
ment från huvudet och de nedre delarna av 
extremiteterna) än från de köttrika (11 frag-
ment från resten av kroppen). De köttfattiga 
kroppsdelarna utgjordes till tre fjärdedelar av 
lösa tänder och fragment från kranier vilket kan 
ge en felaktig bild. Å andra sidan är kotor och 
revben underrepresenterade. Men de 28 frag-
ment (6 långa rörbensfragment, 15 kotfragment, 
13 revbensfragment) som artbestämts till stort 
djur hör troligen hemma hos nötdjuren. Med 
dem inräknade bland de köttrika blir det en lätt 
övervikt för köttrikt avfall.

Det identifierades 2 benfragment från ung-
djur och 13 från vuxna, varav minst 11 fragment 

Figur 64 Fördelningen av arterna. Tabellen baseras på 
antal fragment.

Figur 65. Fördelningen av benslagen för nötdjur. Diagrammet baseras på antal fragment.

Art Antal
nöt 44
get 1
får 7
får/get 20
svin 3
hare 3
höna 1
abborre 3
sill 1
fisk 13
mellanstort djur 7
stort djur 34
Summa 137
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var från djur äldre än 1,5 år (figur 66).
Fem stycken benfragment hade märken efter 

slakt. Det var fragment från skulderblad, höft-
ben, lårben och hälben.

Till Falun kom det många oxar dels för köt-
tets skull men även för hudarna (Hildebrand 
1946:364). Falun var en ”arbetarstad” och 
mycket livsmedel och persedlar behövdes infö-
ras för att försörja befolkningen. I gruvan gick 
det även åt gruvlinor i stora kvantiteter. Större 
hushåll köpte in oxar på hösten för slakt och av 
hudarna tillverkades skor. Det stora antalet ben 
från vuxna nötdjur speglar troligen den införsel 
av slaktfärdiga djur som fördes in i staden. Även 
fördelningen av köttfattiga respektive köttrika 
kroppsdelar visar på att det var hela djur som 

fördes in. Man kan även ha tagit tillvara tagel, 
hår, slidhorn, horn och ben som användes till al-
lehanda nytto- och prydnadsföremål (Svanberg 
2001:127 ff, 144 ff; Hjärpe & Olsen 2001:354).

Får och get
Ben av får och getter är svåra att skilja åt men 
båda arterna kunde identifieras. Av får och get 
identifierades 28 fragment varav 7 fragment var 
från får och 1 från get. Samt 7 stycken som tro-
ligen är från får eller get men som identifierats 
till mellanstort djur.

Det identifierades av får och getter fragment 
från kranier, extremiteterna, skuldergördeln, 
ryggraden samt bäckengördeln (figur 67). Det 
identifierades betydligt färre fragment från de 
köttfattiga kroppsdelarna (6 fragment från hu-
vudet och de nedre delarna av extremiteterna) 
än från de köttrika (12 från resten av kroppen). 
Om de 7 fragment (6 revbensfragment, 1 sken-
bensfragment) som bedömts till mellanstort 
däggdjur är får/get så förstärker de den fördel-
ningen.

Ett underkäksfragment från en get hade 
märken efter slakt. Ett överarmsben från får/get 
hade gnagmärken. 

Det identifierades 2 benfragment från ung-
djur och 9 från vuxna, varav minst 4 fragment 
var från djur äldre än 2 år (figur 68). Överrepre-
sentationen av köttrika ben samt av vuxna djur 

Figur 66. Åldersfördelningen av nötdjur. Tabellen baseras 
på antal fragment.

Figur 67. Fördelningen av benslagen för får och get. Diagrammet baseras på antal fragment.

Ungefärlig ålder Antal
1–6 månader 2
> 1–1,6 år 5
1,5–2 år 1
> 2,5 år 1
2,5–4 år 1
< 3,6–4 år 1
omkring 3,6 år 1
4–8 år 2
vuxna 1
Summa 15
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visar på att färdigstyckat kött såldes i staden. 
Troligen såldes även skinn, päls, ull, lanolin, 
talg, getragg med mera från getter och får 
(Svanberg 2001:127 ff 144 ff; Hjärpe & Olsen 
2001:351 ff).

Svin
Endast tre benfragment var från svin, ett skul-
derblad, en underkäke samt en hörntand från 
en galt. Samt 7 stycken som eventuellt är från 
svin eller får, get men som identifierats till mel-
lanstort däggdjur.

Förutom att grisen var en köttproducent så 
var troligen även hudar, borst och ister intres-
santa handelsobjekt (Svanberg 2001:127 ff 144 ff; 
Hjärpe & Olsen 2001:354; Blomberg 2001:300).

Hare
Tre stycken mellanfotsben från hare identifie-
rades. Oftast behöll man de yttersta benen i 
tassarna kvar i skinnet efter beredningen. Bak-
tassarna har även använts som sop, pensel och 
att sudda på griffeltavlan (Kjellström & Svan-
berg 2001:113). Man har också tagit tillvara ul-
len, skallen samt naturligtvis köttet (Kjellström 
& Svanberg 2001:112 f Hjärpe & Olsen 2001:354).

Höns
Endast ett benfragment kunde identifieras och 
det var ett mellanfotsben från en vuxen tupp. 

Ungtuppar var en biprodukt vid hönsskötsel 
då det var hönorna och äggen som var det pri-
mära. Unghönorna behölls för äggproduktionen 
medan tupparna slaktades. Tupparna kan också 
ha kastrerats och götts för att sedan säljas av 
(Svanberg 2001:309 ff).

Fisk
Sjutton fiskben och fjäll kunde identifieras. Tre 
var abborrfjäll och ett var ett skallben från en sill.

Abborren är en av våra vanligaste sötvatten-
fiskar, den återfinns i nästan alla sjöar och vat-
tendrag (Camm & Møller Christensen 1981:110). 
Den har även varit en av de viktigaste bytesfis-

karna (Svanberg 2001:183). Den har framförallt 
fångats vid mete, pimpling, med mjärdar och 
nät under vår och sommar (ibid). Att fjäll har 
återfunnits pekar på att abborre har fiskats i 
närheten och rensats på gården.

Sill är mycket närings- och vitaminrik; pro-
teininnehållet är 16–19 % och fetthalten varierar 
från 25 % och nedåt (Ackefors 2001:182). Den 
innehåller många viktiga vitaminer samt selen 
och nyttiga fettsyror (ibid). Sill var en handels-
vara och lufttorkades, lättsaltades (så kallad 
grönsaltad) eller saltades kraftigt för längre 
hållbarhet (Ackefors 2001:175 ff; Rasmussen 
1981:345).

Litteraturlista
Ackefors Hans 2001 Manna från havet. Ur Pet-

tersson Börge & Svanberg Ingvar & Tunón 
Håkan (red.) Människan och naturen. Etno-
biologi i Sverige 1.

Blomberg Anna 2001 Från ollonsvin till sugg-
ringar. Ur Pettersson Börge & Svanberg 
Ingvar & Tunón Håkan (red.) Människan och 
naturen. Etnobiologi i Sverige1.

Camm Martin & Møller Christensen Jørgen 1981 
Sötvattenfisk.

Hildebrand Karl-Gustaf 1946 Falu stads historia 
till år 1687. Förra bandet. Falun.

Hjärpe Ulrika & Olsen Osva 2001 Djurens hår 
blev våra kläder. Ur Pettersson Börge & Svan-
berg Ingvar & Tunón Håkan (red.) Människan 
och naturen. Etnobiologi i Sverige 1.

Kjellström Rolf & Svanberg Ingvar 2001 Fångst 
och jakt Ur Pettersson Börge & Svanberg 
Ingvar & Tunón Håkan (red.) Människan och 
naturen. Etnobiologi i Sverige 1.

Rasmussen Holger 1981 Fisketilvirkning. Ur 
Kulturhistoriskt Lexikon för Nordisk Medeltid.

Svanberg Ingvar 2001 Päls, hudar och skinn. 
Ur Pettersson Börge & Svanberg Ingvar & 
Tunón Håkan (red.) Människan och naturen. 
Etnobiologi i Sverige 1.

Svanberg Ingvar 2001 Horn och ben. Ur Pet-
tersson Börge & Svanberg Ingvar & Tunón 
Håkan (red.) Människan och naturen. Etno-
biologi i Sverige 1.

Svanberg Ingvar 2001 Mors ögonstenar. Ur Pet-
tersson Börge & Svanberg Ingvar & Tunón 
Håkan (red.) Människan och naturen. Etno-
biologi i Sverige 1.

Svanberg Ingvar 2001 Ståndkrok och ålkista. 
Ur Pettersson Börge & Svanberg Ingvar & 
Tunón Håkan (red.) Människan och naturen. 
Etnobiologi i Sverige 1.

Figur 68. Åldersfördelningen av får och get. Tabellen 
baseras på antal fragment.

Ungefärlig ålder Får Get Får/get
6 veckor–3 månader  1
< 6–10 månader   1
> 6–10 månader 2  1
> 1,6– 2,4 år 3  1
< 3–3,6 år   1
vuxna 1
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Bilaga 6, konserveringsrapport 
Inger Nyström Godfrey Studio Västsvensk konservering Dnr NOK 00309-2008

Introduktion
Sexton fynd kom in till Studio Västsvensk 
Konservatorsateljé i mars 2008. Fynden består 
av metaller, textil- och träföremål daterade till 
16/1700-talet. Det organiska materialet levere-
rades fuktigt.

Konserveringsdokumentationen består av 
två delar; en rapport som är mer översiktlig 
och en tabell där varje åtgärd redovisas fynd 
för fynd.

Tillstånd/kondition

Metall 
Mynten (F1 och 2) är så kraftigt nedbrutna att 
präglingen är svårtolkad. I synnerhet gäller det-
ta fyndnummer 2. Korrosionen är blandad med 
i en vitaktig (möjligen kalkhaltig) jord. Krustan 
är hård och cementartad samt därmed mycket 
svår att separera. Både kanter och prägling är 
skadade. En del partier är borteroderade eller 
bortkorroderade medan andra partier är svåra 
att tyda på grund av krustor. 

F6: Beslag av koppar med en kornig sand-
blandad ytkorrosion

F15: Silvernål med en metallisk kärna ett 
tjockt lager av grålila vaxig silverkorrosion (tro-
ligen framförallt silverklorid). Korrosionen är 
jordblandad och originalytan döljs delvis av jord 
och korrosion, men det som finns kvar av ligger 
i korrosionsskiktet. Ytan har en vulstdekor.

Textil
Sju fynd är av textilt material. De flesta är rela-
tivt välbevarade strukturellt även om de inte är 
hela. Alla är fulla med jord, grus och växtfibrer. 
Textilierna är alla brunaktiga (bruna, mörk-
bruna, rödbruna). Det är troligt att de har tagit 
till sig järn från omgivningen.

F5: Fint stickad textil. Inkom torr till kon-
serveringen, men fuktades upp så att jord och 
metallsalter kunde avlägsnas lättare. Välbevarat 
material, men med revor, hål och trasiga kanter.

F7: Krage, bestående av ett vikt långsmalt tyg 
med rester av sömhål mot rygg- och framstycke, 
samt med hål efter en knapp och sömhål för att 
sy fast den samma. Välbevarad  förutom vid 
knappen där textilen är trasig.

F9: Tvinnat garn. Består av flera kortare frag-
ment intrasslade i varandra blandat med några 
fragment av näver. Släpper fibrer och går lätt av.

F12: Flera större bitar av ett löst samman-
hållet material, ull. Släpper fibrer och bitar. 
Innehåller mycket jord etc., men också en något 
hårdare massa

F13: Två bitar av ett vävt och möjligen filtat 
material. Båda är mindre hållfasta och med en 
svampig karaktär.

F24: Välbevarat trekantigt tygstycke från 
förundersökningen.

Trä och näver
Föremålen är våta och nedbrutna. Ytorna och 
formerna ser visserligen välbevarade ut, men 
träcellerna är nedbrutna och stöttas på grund 
av att de är vattenfyllda. Bedömning av ned-
brytning bygger på utförda nåltest. Materialet 
har dragit åt sig järn från omgivningen, men 
missfärgning är inte markant, förutom fynd nr 
14 som består av trä och järn.

F 3. Ena sidan av skedens blad saknas. Ytträet 
är mycket mjukt och nedbrutet, vilket betyder 
att de tunna ytterkanterna är nedbrutna rakt 
igenom. Det finns begynnande sprickor i sked-
bladet. 

F 10: Sko bestående av en klack och rester av 
en sula, alla uppbyggda av barkskikt. Pligghål 
finns på några av sulfragmenten. Många av 
dessa bitar och fragment har släppt och ligger 
lösa. Även de skikt som håller samman kan 
lätt separeras. Barken har fortfarande en viss 
flexibilitet, men bryts lätt. Inga pliggar funna.

F 11: Barken/ytterskiktet av vidjan släpper 
och delar har redan fallit av. Själva träet är 
relativt hårt. 

F14: Odefinierad träbit med en spik slagen 
igenom. Träet är i 2 delar, utan tydlig passning. 
Träet är mjukt och nedbrutet samt missfärgat av 
järn. Sprickor har uppstått i träet då järnet har 
korroderat och expanderat

Konservering
Före arbetet start röntgades alla metallföremål. 
Föremål av trä och textil fotograferades, mättes 
och vägdes före impregnering och torkning. 
Prov av fibrer, ben etc. förvaras i möjligaste mån 
i separata provburkar eller påsar i fyndasken 
tillsammans med fyndet.

Nedan följer en generell beskrivning över 
konserveringsprocesserna, för varje enskilt fynd 
hänvisas till bifogad tabell
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Metall
Kopparmynt: Mekanisk rengöring av sand 

och korrosion under mikroskop varvat med 
korta behandlingar med komplexbildare1 ett par 
minuter åt gången. Trots viss rensning av ytan 
är det svårt att få fram en tydbar yta.

Silvernål: Behandlad med ammomiumtio-
sulfat för att avlägsna en del av silverkloriden. 
Sköljd och lufttorkad.

Textil
Textilfynden ritades av innan konserveringen 
startade för att kunna se eventuell krympning. 
Därefter rensades de försiktigt med rinnande 
vatten och behandlades med komplexbildare2 
i 12 -24 timmar för att avlägsna eventuellt jär-
ninnehåll. Sköljda i flera bad med kranvatten 
under en veckas tid. Två av fynden (F9 och 13) 
impregnerades med 10 % PEG 4003 och 1 % 
CMC4 före infrysning och torkning eftersom 
de var mer nedbrutna och skörare än de övriga. 
Impregneringen pågick i ca 2 veckor. Alla texti-
lier frystes snabbt i block med kranvatten före 
vakuumfrystorkning. Vakuumfrystorkningen 
pågick under en veckas tid. Efter torkningen 
kontrollerades krympning gentemot dokumen-
tationsritningen. Krympningen får anses som 
liten, då den låg mellan 0 och 3 %.

Trä och näver
Föremålen rengjordes försiktigt från jord och 
lera med hjälp av rinnande vatten. Järn avlägs-
nades genom att behandla träföremålen i bad 
med en kemisk komplexbildare5 i 36 timmar. 
De sköljdes sedan med kranvatten under en 
veckas tid.

Träfynden impregnerades med 25 % PEG-
40006 och vakuumfrystorkades. Impregneringen 
pågick totalt under 7 månader och koncentra-
tionen ökades stegvis (5, 10, 20  och 25 %). Till 
impregneringsbadet för fynd 14 tillsattes 1 % 
Hostacor som korrosionsinhibitor. Vakuumfrys-
torkningen skedde med en kammartemperatur 
på -30ºC, en kondensortemperatur på -50ºC 
och vid ett tryck på max 0,2 mbar. Impregne-
ringen och vakuumfrystorkningen gjordes i 
syfte att undvika krympning, deformation och 
sprickbildning av föremålen vid torkning. Efter 
vakuumfrystorkningen rengjordes fragmenten 

1  2 % triammoniumcitrat
2  4 % diammoniumvätecitrat
3  PEG 400 = polyetylenglykol med kortare 

molekylkedja
4  CMC = karboxymetylcellulosa
5  4 % diammoniumvätecitrat
6  PEG 4000 = polyetylenglykol med längre 

molekylkedja

försiktigt från överflödig PEG med en mjuk 
pensel och etanol. 

Under torkningen har den begynnande 
sprickbildningen på skedbladet (F3) ökat något, 
men inget försök att trycka ihop sprickan har 
gjorts, då det bedöms som riskabelt. Det har 
inte varit möjligt att få barken på vidjan (F11) 
att fästa. Ett misslyckat försök att limma fast 
åtminstone delar av barken gjordes med hjälp 
av Primal WS 24.7

Näverskon rensades med kranvatten och 
pensel utan att ta isär de skikt som höll samman. 
Under infrysning och torkning hölls de ihop 
mellan hårda plastskikt för att minska risken 
för krullning. Efter en vecka avslutades va-
kuumfrystorkningen. För att inte klackens delar 
inte skulle falla isär sattes några nya ”pliggar” 
genom de existerande pligghålen. Pliggarna är 
avkapade tandpetare. Dessutom har några utav 
näverskikten fått förstärkas på ena sidan med 
hjälp av tunt japanpapper och en tunn lösning 
av Klucel8 för att inte fragmenteras mer.

Efter arbetets slut packades föremålen i 
syrefritt packmaterial och med Plastizote eller 
Neopolen som stöd. Båda är polyetenprodukter, 
som är kända för att ha bra åldringsegenskaper. 
Packningen är avsedd för transport och maga-
sinering.

Särskilda iakttagelser och analyser
Det gjordes försök att identifiera mynten med 
hjälp av röntgenbilder, mikroskopsstudier och 
Glück & Hyllengren´s ”Svenska mynt”. Mynt 1 
ser ut att vara ¼ öre kopparmynt, slaget under 
Drottning Kristinas regentperiod (1632-1654). 
Adversen har en krönt vapensköld flankerad 
av ¼ och ÖR. Årtalet är inte tydligt, 16??. Årta-
let skulle kunna vara 1647, men det är osäkert. 
Reversen har tre kronor flankerat av C R S med 
C placerat högst upp (se sidan 144 i G& H).

Mynt 2 är svårare att identifiera. Det är ett 
kopparmynt, öre. På reversen finns ett C (Carl, 
Christina) och ett S (som i R S – Rex Suecia). På 
adversen finns förutom ÖR (öre) också vad som 
kan vara en 3a, som sista siffran i ett årtal, under 
ÖR. Mynt 2 liknar mynt 1 i stora delar förutom 
att diametern är mindre (se sidan 144). Det finns 
också likheter med ett ½ öre kopparmynt från 
Karl XI:s tid (1660-1697), se sidan 181, men även 
här felar diametern. Där diametern stämmer 
med referensbokens exempel stämmer inte den 
synliga präglingen. 

7  Primal är en akrylatdispersion
8  Klucel är ett cellulosabaserat lim
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Materialet i dräktnålen (F 15) analyserades 
med en kemisk indikator test9. Resultatet var 
svagt positivt för silver. Att resultatet inte var 
tydligare kan förklaras med att ytan i hög grad 
består av klorider. Även tenn och bly testades, 
men med negativt resultat. I ögat på nålen fanns 
rester av läder. Fragmentet lades i en separat 
provburk. 

Textilanalys
F4: Ull. Vävd i tuskaft och filtad, framför allt på 
ena sidan. Klippt/skuren. Inga trådhål. 

F5: Ull. Mycket fint och jämnt stickad textil 
(trikå). Troligtvis maskinstickad. Ullfibrerna är 
nedbrutna och uppvisar vad som ser ut som 
tvärgående brott på fibrerna. Analyserad i ljus-
mikroskop.

F7: Ull. Vävd i tuskaft och filtad.
F9: Ull. 2-trådigt och S-spunnet garn. Analy-

serad i ljusmikroskop.
F12: Långa hårfiber möjligen av ko eller kalv. 

Fibrerna har en slät regelbunden yta och endast 
en svag antydan av medulla syns. Analyserad i 
ljusmikroskop.

F13: Ull. Båda fragmenten är vävda i tuskaft 
och filtade framförallt på ena sidan.

F24: Ull. Vävd, troligen i tuskaft (svårt att se 
vävstruktur) och filtad (vadmal). Klippt/skuren. 
Inga trådhål.

Råd och anvisningar om förvaring och 
hantering
För alla föremål gäller att åstadkomma en 
så stabil miljö som möjligt med jämn RF och 
temperatur. Hantering av föremål bör ske med 
handskar för att undvika att handsvett och 
smuts hamnar på föremålen, vilket i sin tur på-
skyndar nedbrytningen. Var försiktig så att inte 
bomullshandskar fastnar i utstickande delar.

9  Som indikator användes rhodanin

Hantera textilierna varsamt, några släpper 
fortfarande fibrer. Den relativa fuktigheten bör 
ligga runt 50 %. Arkeologiska metaller bör för-
varas så torrt som möjligt, helst under 18 % RF. 

Föremålen i trä bör hanteras minimalt och 
förvaras i en så stabil miljö som möjligt. Träet 
är nedbrutet och är därför betydligt sprödare 
än normalt. Det viktigt att alla eventuella lyft 
sker försiktigt och med föremålets egentyngd 
jämnt fördelad. 

Den relativa luftfuktigheten i lokalen ska 
ligga runt 50 % och temperaturen på ca 18ºC. 
Eftersom PEG är hygroskopiskt och lätt drar 
till sig fukt ur luften så är PEG-impregnerat 
arkeologiskt trä känsligare för varierande och 
hög luftfuktighet än normalt trä. En inspektion 
av föremålens kondition bör därför genomföras 
regelbundet. Var uppmärksam på eventuella 
färgförändringar i träytan samt nya sprickor.

Referenser 
Glück, H & Hyllengren, J.L.  (1980)  Årtalsför-

teckning av Svenska Mynt 1521-1980. 21a 
utgåvan. Hirsch Mynthandel AB, Stockholm.
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Bilaga 7, fyndlista, förundersökning och schaktövervakning 

DM 20320, Falan 22, arkeologisk förundersökning

Inv.nr Sakord Anl.nr Lager Material Ant.fragm Vikt g
1 kärl Schakt 2 L5 keramik 1 5
2 valnöt Schakt 2  valnöt 1 10
3 kärl Schakt 2  keramik 8 78
4 kärl Schakt 2  keramik 1 1
5 kärl Schakt 2  keramik 6 46
6 glas Schakt 2  glas 1 1
7 kärl Schakt 2  glas 1 1
8 kärl Schakt 3  keramik 31 167
9 kakel Schakt 3  keramik 2 1098
10 kärl Schakt 4 L4 keramik 3 5
11 kärl Schakt 4 L8 keramik 2 6
12 kärl Schakt 4 L8 glas 1 1
13 glas Schakt 4 L8 glas 2 3
14 kritpipa Schakt 4 L8 piplera 2 4
15 kärl Schakt 4  keramik 5 48
16 Kärl Schakt 4 L4 keramik 14 69
17 Kärl Schakt 4 L8 keramik 1 28
18 kärl Schakt 4 L8 glas 5 41
19 kritpipa Schakt 4 L8 piplera 2 7
20 kärl Schakt 4 L3 glas 1 24
21 glas Schakt 4 L4 glas 1 2
22 kärl Schakt 4  keramik 3 45
23 kakel Schakt 4 L4 keramik 2 17
24 textil Schakt 2 L2 ull 1 

DM 20322, Östra Hamngatan, arkeologisk schaktövervakning

Inv.nr Sakord Anl.nr Lager Material Ant.fragm Vikt g
1 kärl A8  keramik 4 227
2 kritpipa A8  piplera 3 18
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Bilaga 8, fyndlista, särskild undersökning 

DM 20323, Falan 22, särskild arkeologisk undersökning   
       
Inv.nr Sakord Anl.nr Lager Fyndnr Material Ant.fragm Vikt g
1 mynt A19  1 legering 1 10
2 mynt   2 legering 1 6
3 sked A36  3 trä 1 22
4 tyg  L1, P3 4 ull 2 0
5 stickat A17  5 textil 1 0
6 beslag A17  6 legering 1 5
7 tyg under A16  7 ull 1 0
8 nål  L32, P1 8 legering 1 0
9 garn A39  9 ull 1 0
10 sko A13 L5, P6 10 näver 1 0
11 vidja  L6, P1 11 trä 1 255
12 textil Provgr 4 L4 12 ull  0
13 textil A19 L15, P2 13 ull 2 0
14 spik A19 L15, P2 14 järn  25
15 nål  L18, P1 15 legering 1 2
16 kärl A16   glas 6 66
17 kritpipa  L18  piplera 1 2
18 kärl  L18  keramik 3 86
19 kärl  L18  keramik 2 16
20 kärl A3 L1, P5  keramik 2 94
21 kärl A3 L1, P5  keramik 1 1
22 glas A3 L1, P5  glas 1 3
23 kärl A39   keramik 2 126
24 kärl A13 tegellager  keramik 5 176
25 kärl A13 tegellager  keramik 1 1
26 kärl A19   keramik 3 66
27 kritpipa A19   piplera 6 19
28 glas A19   glas 1 1
29 kärl A20   keramik 1 1
30 kritpipa A20   piplera 2 7
31 kärl A20   keramik 25 266
32 kärl A19   keramik 7 200
33 kärl A19   keramik 1 5
34 kärl A19   keramik 6 218
35 kärl A36   keramik 4 220
36 kärl A19   keramik 12 95
37 kritpipa A19   piplera 3 11
38 kärl A19   keramik 3 12
39 järnföremål A19   järn 1 8
40 glas A19   glas 2 1
41 kärl A19   glas 1 18
42 kärl A19   glas 1 2
43 kärl A19   keramik 2 31
44 kärl A19   keramik 1 2
45 kärl A39   glas 1 28
47 kritpipa A38   piplera 1 2
48 kärl A38   keramik 1 1
49 kärl A19   keramik 1 8
50 glas A13 sotlager  glas 1 1
51 kärl A19   keramik 1 15
52 kärl A9  F1 keramik 1 9
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53 kärl A9  F2 keramik 1 10
54 kärl  L12, P4  keramik 2 5
55 kritpipa  L15, P4 F1 piplera 1 2
56 kritpipa A19   piplera 1 4
57 kärl A19   glas 1 1
58 kärl A38 A10:B F4 keramik 2 16
59 kritpipa A38 A10:6 F1 piplera 1 4
60 kärl A19   keramik 2 24
61 kritpipa A19   piplera 1 3
62 kärl A19   keramik 2 12
63 kärl A19   keramik 5 81
64 kärl A16   keramik 2 95
65 kritpipa A38 A10:5 F6 piplera 3 8
66 glas A38 A10:5 F6 glas 2 22
67 kärl A38 A10:5 F6 glas 1 6
68 kärl A38 A10:5 F6 keramik 10 43
69 kärl A38 A10:5 F6 keramik 10 43
70 kakel A38 A10:5 F6 keramik 6 345
71 sintrat glas  L29, P1  glas 11 87
72 kärl A36 L3, P5  keramik 1 24
73 kärl A36 L3, P5  keramik 1 5
74 kärl A36 L3, P5  keramik 1 2
75 spik A36 L3, P5  järn 1 3
76 kärl A12   keramik 1 21
77 kärl A19   keramik 1 9
78 glas A19   glas 1 2
79 kärl A19   glas 2 2
80 kritpipa A19   piplera 1 0
81 kritpipa  L7, P6  piplera 1 5
82 kärl  L7, P6  keramik 3 15
83 spik Provgr 4 L4  järn 1 26
84 kärl Provgr 4 L4  keramik 7 60
85 kärl A38 A10:4 F3 keramik 1 18
86 glas A38 A10:4 F3 glas 2 8
87 kärl A13 L5, P6  keramik 2 142
88 kärl  L1, P3  keramik 10 149
89 kärl  L1, P3  keramik 3 9
90 kritpipa  L1, P3  piplera 9 24
91 kärl  L1, P3  keramik 4 125
92 kärl  L1, P3  keramik 1 14
93 kärl A36   keramik 5 269
94 kärl A36   keramik 6 189
95 kritpipa A19   piplera 2 9
96 kritpipa  L9, P6  piplera 2 8
97 kritpipa A19   piplera 1 7
98 kärl A19   keramik 1 7
99 kärl A19   keramik 1 4
100 kärl A19   keramik 1 21
101 kärl Provgr 2 L2  keramik 3 59
102 kritpipa Provgr 2 L2  piplera 1 3
103 kärl A3 L3, P5  keramik 1 65
104 kritpipa A36   piplera 4 13
105 glas A36   glas 3 4
106 kärl A36   glas 2 1
107 kärl A36   keramik 36 1
108 kula A36   keramik 1 2
109 kritpipa under A16   piplera 6 12
110 kärl under A16   keramik 11 228
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111 kritpipa under A16   piplera 2 6
112 glas under A16   glas 1 3
113 spik under A16   järn 1 3
114 kärl under A16   keramik 24 430
115 kärl A13   keramik 4 145
116 kärl A39   glas 1 4
117 kritpipa A39   piplera 1 2
118 kärl A39   keramik 6 20
119 kärl A39   keramik 3 31
120 kritpipa A38 A10:5 F5 piplera 2 5
121 kärl A38 A10:5 F5 keramik 4 16
122 kakel A38 A10:5 F5 keramik 3 62
123 kärl A38 A10:5 F5 keramik 44 62
124 kritpipa Provgr 2 L2  piplera 2 8
125 glas Provgr 2 L2  glas 2 1
126 kärl Provgr 2 L2  keramik 1 25
127 kärl Provgr 2 L2  keramik 25 263
128 kakel Provgr 2 L2  keramik 40 1003
129 kärl A39   keramik 12 153
130 kärl A39   keramik 3 102
131 kärl A39   glas 1 2
132 kärl under A16   keramik 3 134
133 kritpipa A19   piplera 11 20
134 glas A19   glas 2 1
135 kärl A19   keramik 4 5
136 kula A19   bly 1 3
137 spik A19   järn 1 12
138 kärl A19   keramik 20 148
139 kärl A35   keramik 11 198
140 glas A35   glas 4 7
141 kakel A35   keramik 1 38
142 kärl A19   keramik 2 141
143 kritpipa A16   piplera 15 37
144 kärl A16   keramik 8 51
145 kärl A16   keramik 1 2
146 kritpipa   L18, P1  piplera 4 7
147 kärl   L18, P1  keramik 4 96
148 kärl   L18, P1  glas 2 1
149 kärl Provgr 1 L13 P3  keramik 9 179
150 kärl Provgr 1 L13 P3  keramik 7 10
151 kärl   L29, P1  keramik 4 87
152 kärl under A16   keramik 1 22
153 kritpipa   L22, P1  piplera 4 13
154 kritpipa A19   piplera 2 5
155 kärl Provgr 3 L6  glas 1 1
156 kärl Provgr 3 L6  keramik 16 261
157 kärl A20   keramik 28 1187
158 kärl A19   glas 14 11
159 glas A19   glas 4 2
160 kritpipa A19   piplera 2 9
161 kärl A19   keramik 5 178
162 kärl A19   keramik 5 140
163 kärl A19   glas 1 2
164 kritpipa A19   piplera 2 5
165 kärl under A16   keramik 5 181
166 kärl A37   keramik 2 8
167 kritpipa A37   piplera 7 22
168 kärl A37   glas 9 256
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169 kärl A37   keramik 13 529
170 kärl  L32, P1  keramik 3 41
171 kritpipa  L32, P1  piplera 4 5
172 kärl  L32, P1  glas 1 1
173 kärl  L32, P1  glas 1 63
174 tegel  L32, P1  tegel 1 73
175 föremål A17    1 17
176 spik A17   järn 2 48
177 kärl A17   keramik 3 56
178 kärl A36   keramik 2 10
179 glas A36   glas 1 4
180 kärl A36   keramik 7 441
181 kärl A36   keramik 33 519
182 tegel under A16   tegel 1 1106
183 kärl  L12, P4  keramik 9 287
184 kärl A38 A 10:5  keramik 22 326
185 kritpipa A38 A 10:5  piplera 2 2
186 kärl A38 A10:3  keramik 3 93
187 glas A38 A10:3  glas 3 5
188 kärl A38 A10:1  keramik 11 40
189 glas A38 A10:1  glas 26 24
190 kritpipa A38 A10:1  piplera 3 9
191 kakel  L1, P3  keramik 5 188
192 kärl  L1, P3  keramik 3 80
193 kritpipa  L1, P3  piplera 8 21
194 kärl  L1, P3  keramik 12 125
195 kärl  L1, P3  keramik 1 1
196 kakel  L1, P3  keramik 3 59
197 kritpipa  L1, P3  piplera 5 18
198 glas A14   glas 4 5
199 kärl A14   keramik 5 78
200 kritpipa A14   piplera 5 15
201 kritpipa A12   piplera 1 3
202 glas A38 A10:2  glas 1 1
203 kritpipa A38 A10:F  piplera 1 6
204 kärl A13   keramik 2 27
205 kärl A38 A10:2  keramik 1 11
206 glas A38 A10:2  glas 1 3
207 kärl A38 A10:2  glas 2 5
208 kärl A38 A10  keramik 3 180
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Figur 1. Undersökningsområdet, markerat med rött, 
låg centalt i Falun, strax öster om ån. Skala 1:10 000.

Figur 2. Utdrag ur Tabula Geographica visar att det 
1640 fanns en hel del bebyggelse på Åsen och på 
Falan, men också många bergsmansgårdar runt 
omkring. De fyrkantiga symbolerna markerar 
hyttor (LMV U5)

Figur 3. Ett försök till rekonstruktion av Falubron 
utförd av E.J. Lindberg 1936. Dalarnas museums 
arkiv.

Figur 4. Fahlun wedh Kopparberget Anno 1628 
(Sahlström 1925). Den röda ytan markerar 
undersökningsområdet.

Figur 5. Tomterna söder om Falugatan karterades 
1646 (Sahlström 1961).

Figur 6. Den aktuella tomten hade nr 10 i kvarter 
9. Kartan upprättades efter branden 1761 (LMV 
U9-1:2). Undersökningsområdet är markerat med 
ljusrött.

Figur 7. Karta över Falun från 1858. Den visar 
Fisktorget (28) och Östra Hamngatan (41) fullt 
utbyggd (LJ-202).

Figur 8. Skarins karta över Falu stad från 1886. De 
gula husen var byggda av trä och de röda av sten. 
Undersökningsområdet är markerat med ljusrött. 
Dalarnas museums arkiv.

Figur 9. Nymanska gården på Falugatans vänstra 
sida hade en pampig huvudbyggnad. Den 
fotograferades 1853 och är det äldsta fotot av 
Falun. Dalarnas museums arkiv.

Figur 10. Några arkeologiska undersökningar 
gjorda i centrala Falun. Ljusgrönt markerar 
äldre dokumentationer, klarare grönt RAÄ:s och 
museets undersökningar. Några konstruktioner 
är utritade med rött.

Figur 11. En kajskoning mot Faluån kom fram vid 
grävning för avloppsledning 1960. Foto: P.H. 
Rosenström. Dalarnas museums arkiv

Figur 12. En timmerkonstruktion i Stigaregatan, 
troligen rest av en brokista till bron över Faluån. 
Foto: P.H. Rosenström Dalarnas museums arkiv.

Figur 13. Timmerkonstruktionen A3 rensas fram. 
Foto: Eva Carlsson

Figur 14. Plan över undersökningsområdet med 
schakt, anläggningar och profiler inlagda Skala 
1:250.

Figur 15. Profil 1, del av SSV schaktväggen i schakt 
1. Skala 1:40

Figur 16. Dokumentation av timmerkonstruktionen 
A3 i schakt 2. Foto: Britt-Marie Hägerman.

Figur 17. Profil 2, del av sydöstra schaktväggen i 
schakt 2. Skala 1:40.

Figur 18. Profil 3, nordöstra schaktväggen i schakt 
3 med grund av slaggtegel, A4, och källare A5. 
Skala 1:40.

Figur 19. Under de tre skiften slaggsten i schakt 3 
fanns 3-4 skift sten med bruk emellan, A4. I hörnet 
anas källavägg i A5. Foto: Eva Carlsson.

Figur 20. Profil 4, nordöstra och sydöstra schaktväggen 
i schakt 4, med kullerstensbeläggningen A6 och 
husgrunden A7. Den streckade linjen markerar 
att profilen är vinklad. Skala 1:40.

Figur 21. Del av kajkonstruktion A3 i nordöstra delen 
av schakt 2. Foto: Eva Carlsson.

Figur 22. Flata stenar i botten av schakt 3, den vänstra 
med rester av ett tegelgolv tillhörande källare A5. 
Foto: Eva Carlsson.

Figur 23. Plan över undersökningsområdet och 
serviceschaktet i Östra Hamngatan. Skala 1:400.

Figur 24. Plan över serviceschaktet med stockarna A8 
inritade. Skala 1:100.

Figur 25. Stockarna A8 i serviceschaktet. Foto: Fredrik 
Sandberg

Figur 26. Undersökningsområdet med profilerna 1–9 
och provgroparna 1–4 markerade. Skala 1:200.

Figur 27. Stenläggningen A10 rensas fram. Foto: Eva 
Carlsson

Figur 28. Brunnen A17 omgavs av ett lerlager som 
tolkades som ett tätskikt till hus A12. Uppe till 
höger skymtar stenläggningen och en syllstensrad. 
Till höger om den senare fanns ett område med 
tegel A13. Foto: Fredrik Sandberg

Figur 29. Charlotta rensar fram stenläggningen 
A10:A. I ränndalen A10:5 låg en hel del fynd. Foto: 
Eva Carlsson

Figur 30. Delar av förstärkningen A19. Foto: Fredrik 
Sandberg.

Figur 31. Dendrodateringar utförda vid Nationella 
laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, 
rapport nr 2008:45

Figur 32. Keramik från 1600- och 1700-talet. Överst 
t.v. engoberat fat med ristad dekor, F157 (32 cm 
diam), t.h. skål med ringlad vitlerdekor, F165 (18 
cm diam). Nederst t.v. brunglaserad tallrik, F130 
(21 cm diam), därefter hänkel till skål F107 (20 cm 
diam), skärva från fat F162 och skål F32 samt två 
palmettformade handtag, F123 och F169. Foto: 
Charlotta Helgesson

Figur 33. Keramik från 1600-talet. Överst t.v. skål F183 
(mynning 16 cm diam) och t.h. skål F156 (mynning 
11 cm diam) och under den en hänkel till skål F20. 
Nedanför t.v. trefotsgrytor, F35 och 180. I mitten 
stengodskrus F60 och del av fat med hemrad kant 
F93 (28 cm diam). Längst ner t.h. majolikafat F181 
(24 cm i diam). Foto: Charlotta Helgesson

Figur 34. Bukskärva av brunglaserat stengods F54, 
fas I–II.

Figur 35. Fajansskärva F85 (21 cm diam) framkom i 
det leriga kulturlagret på stenläggningen, fas III.

Figur 36. Utsida resp insida av en skål med kineserier, 
F118 (8 cm diam), fas III.

Figur 37. Svart rumpkakel med växtornamentik F128, 
fas III. Foto: Charlotta Helgesson

Figur 38. Kritpipsskaft med dekor F27, F90, F30, 
F102 och F190. Nederst ett munstycket funnet vid 
schaktövervakningen, F2. 

Figurförteckning
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Figur 39. Kritpipshuvud F143 med tudorros utan 
foderblad från 1630–40. Till höger F90 med texten 
AWS på klacken. Teckning: Joe Bamborough

Figur 40. Överst tre bitar av passglas F158 och FU7 
från förundersökningen. Nedanför nopra och fot 
från remmare FU12 och F42. I mitten nästan vitt 
glas med vågig kant F163.

Figur 41. Skärvor från flaskor, F16 och FU20 och 
en blå fot, F45. Den sexkantiga flaskan, FU18, är 
förmodligen en apoteksflaska från 1600-talet. Den 
hittades vid förundersökningen. Foto: Charlotta 
Helgesson

Figur 42. Mynt F1, 1/4-öre från mitten av 1600-talet. 
Foto: Studio Västsvensk konservering

Figur 43. Dräktnål F15. Foto: Studio Västsvensk 
konservering

Figur 44. Ett stickat fragment, F5 med drygt 7 maskor 
per centimeter.

Figur 45 Sked F3 funnen i kulturlager A36 utanför 
kantskoningen. Foto: Studio Västsvensk 
konservering

Figur 46. Fas I, tiden fram till stadsregleringen.
Figur 47. Fas II, andra hälften av 1600-talet.
Figur 48. Fas III, 1700-talet fram till stadsbranden 

1761.
Figur 49. Fas IV, slutet av 1700-talet och en stor del 

av 1800-talet.
Figur 50. Fas V, slutet av 1800-talet och början 

av 1900-talet. Källare och husgrund från 
förundersökningen.

Figur 51. Husgrund A1. Foto: Fredrik Sandberg.

Figur 52. Kantskoning A3. Foto: Eva Carlsson
Figur 53. Husgrund A16 ligger mot stenläggningen 

A10. Foto: Fredrik Sandberg.
Figur 54. Förstärkningen A19 var uppbyggd av 

timmerkistor och pålrader. Foto: Fredrik Sandberg.
Figur 55. Kista 19:2. Foto: Eva Carlsson.
Figur 56. Husgrund A37 i bakgrunden, stenläggning 

A10:a och ränndal A10:5 i förgrunden. Foto: 
Fredrik Sandberg.

Figur 57. Förstärkning A39. Foto: Fredrik Sandberg
Figur 58. Syllstocken i profil 4. Foto: Fredrik Sandberg
Figur 59. Östra delen av provgrop 2. Foto: Eva 

Carlsson.
Figur 60. Profil 7, nordöstra kanten av provgrop 2. 

Skala 1:40.
Figur 61. Profil 8, östra kanten av provgrop 3. Skala 

1:40.
Figur 62. Östra delen av provgrop 3. Foto: Eva 

Carlsson.
Figur 63. Profil 9, västra sidan av provgrop 4. Skala 

1:40.
Figur 64 Fördelningen av arterna. Tabellen baseras 

på antal fragment.
Figur 65. Fördelningen av benslagen för nötdjur. 

Diagrammet baseras på antal fragment.
Figur 66. Åldersfördelningen av nötdjur. Tabellen 

baseras på antal fragment.
Figur 67. Fördelningen av benslagen för får och get. 

Diagrammet baseras på antal fragment.
Figur 68. Åldersfördelningen av får och get. Tabellen 

baseras på antal fragment.
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