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Inledning
I samband med att Falu Energi & Vatten skulle lägga ned fjärrvärmeledning 
och V/A-ledning vid Gamla Posten-parkeringen i Falu stad, har arkeologer 
från Dalarnas museum genomfört en arkeologisk förundersökning i form av 
schaktningsövervakning i enlighet med länsstyrelsens beslut, dnr 431-1050-
2015 (figur 1).

Undersökningen genomfördes under två dagar i december 2014 samt en 
dag i januari 2015. Ett schakt grävdes i sydväst-nordostlig riktning från Trotz-
gatan och in på parkeringen. Det andra schaktet grävdes i Åsgatan och in i på 
parkeringen i öst-västlig riktning. Fastigheter som berördes var Posten 6 och 
10 som ingår i fornlämningen RAÄ Falun 68:1 vilken består av Faluns äldre 
stadslager med anor från medeltiden. Fastigheten ligger inom Världsarvet 
Falun och riksintresset Falu stad.

Gamla

herrgården

Villastaden

Falu Kristine kyrka

0 250 500125 Meter

¯

Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsområdet (UO) markerat med blå cirkel. Skala 
1:10 000.
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Kunskapsläge 
De berörda fastigheterna, Posten 6 och 10, är belägna i centrala Falun och ingår 
i fornlämning RAÄ Falun 68:1 vilken består av Faluns äldre stadslager med 
anor från medeltiden (FMIS). Det arkeologiska materialet från den medeltida 
bebyggelsen i Falun är begränsad. År 1336 nämns Born för första gången i 
skrift och blir den första omtalade gården i Falun. Det är inte förrän 1628 som 
den första kartan ritas (Planteboken 21b; figur 2), och förutom Born finns 
även Kopparbergs kyrka inritad. Den tros vara byggd under senare delen av 
1400-talet. Det är först när man kommer till 1640 års karta Tabula Geographica, 
U5, (figur 3) som man ser flera förtätningar av byggnader. Man ser bebyggelse 
kring Kopparbergs Kyrka och på västra och östra sidan om Faluån, söderut 
från kyrkan. Förtätningen av bebyggelsen avtar sedan ju längre bort från 
kyrkan och ån man kommer (Sahlström 1961:8-11).

Falun får sina stadsprivilegier 1641 och i stadsplanen från 1646 var Åsgatan 
planerad att bli Faluns paradgata. I Drottning Kristinas memorial till Thomas 

Figur 2. Karta över Falun från 1628. De grå områdena tros markera de bebyggda delarna av Falun 
1628, ovan detta finns den tilltänkta stadsplanen utritad. Ingen rektifiering har kunnat göras, endast 
ett uppskattat läge för undersökningsområdet som är markerat med blå cirkel.

±
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Christiersson skriver hon bland annat att endast de ”bäst och anseenligast” skulle 
få bygga stora fina praktfulla byggnader ”widh de principaleste gatur och orter” 
vilket bland annat Åsgatan var (Sahlström 1961:30). Åsgatan var även innan 
stadsplanen upprättades, en av de självklara vägarna in till Falu stad då den 
ligger på en högt belägen grusås (Sundström & Olsson 1988:97). 

År 1761 inträffar flera bränder som ödelägger stora delar av staden och 
bebyggelsen som ska ha funnits vid Gamla Posten-parkeringen. Efter dem 
upprättades en karta (U9-1:1) som visar området efter eldsvådan. Undersök-
ningsområdet ligger inom området ”Öfra Åhsen” märkt IV på kartan (figur 
4), till kartan finns även en lista över ägare till de berörda tomterna. De som 
ägde tomterna var antingen välbärgade eller framstående personer, som 
exempelvis riksdagsmannen och bankokommissarien Friedrich Muncktell 
(Ericsson 1987–89:16) som ägde tomt 35. Där ser man tre stycken källare och 
en byggnad med tak som eventuellt kan ha klarat sig från branden. Tomt 36, 
som ägdes av snickaren Jonas Engnetius, är en av dem mindre i kvarteret, 
och där finns endast en källare utmarkerad tomten. Tomt 37 ägdes av Olof 
Hellman som var organist, sannolikt i den närbelägna Kristine kyrkan. På 

Figur 3. 1640 års karta Tabula Geographica (U5). Ingen rektifiering har kunnat göras, endast ett 
uppskattat läge för undersökningsområdet som är markerat med blå cirkel.

±
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hans tomt syns en större källare samt även en vit cirkel som förmodligen är 
en brunn. Kartan från 1886 (figur 5) visar kvarterets struktur 125 år senare. 
Här syns att tomtgränserna förändrats något, till exempel har tomt 35 delats 
upp i mindre delar på bekostnad av att två nya tomter tillkommit.

Området ska ha brunnit ner helt vid 1761 år brand och efter det har bygg-
nader som Hammars (kv. Posten 9), gamla rektorsbostaden (kv. Posten 10), 
och gamla Riksbanken (kv. Posten 7, 8) tillkommit. Hammars byggdes klart 
omkring 1775 och år 1784 öppnade bagarmästaren Jacob Christopher Hesse 
ett sockerbageri. Sedan har byggnaden inhyst en rad olika verksamheter 
bland annat rakstuga, konditori och poliskontor. Gamla rektorsbostaden lät 
också byggas efter stadsbranden 1761, då i liggtimmer. Byggnaden hörde till 
trivialskolan och senare lärdomsskolan samt fungerat som koministerboställe. 
År 1902 öppnades Riksbanken och redan efter ett par år flyttade posten och 
telegrafen in i byggnaden (Sundström & Olsson 1988:97–98).

Figur 4. Utdrag ur 1761 års karta över Falun rektifierad mot fastighetskartan. Kartan upprättades efter 
stadsbranden 1761. På kartan är tomtgränser samt källare utritade. Dem vita prickarna är brunnar. De 
röda strecken markerar vart sektionen ritades, och de två schakten är markerade med blått. Skala 1:1 500.

±

0 25 5012,5 Meter



9Arkeologisk schaktningsövervakning – Posten 6 och 10

Tidigare undersökningar
Det har gjorts undersökningar i kvarteret två gånger tidigare. 1986 utfördes 
i en mindre arkeologisk undersökning i Posten 4, av Dalarnas museum. Un-
dersökningens mål var att klarlägga omfattning och funktion av spruthusets 
värmekällare. Undersökningen visade att värmecentralen inte kunde vara 
äldre än 1860-tal, dels för att gjutna kopparslaggstenar slogs först 1862 samt 
att inga äldre kartor innan Skarins karta från 1886 (figur 5) har ett spruthus 
utmarkerat (Appelgren 1987:3)

1995 gjordes en schaktövervakning söder om rektorsbostaden i Posten 10 
av Dalarnas museum. Flera schakt togs upp som visade att det fanns bevarade 
kulturlager bland annat i Åsgatan, samt 4,5 meter nordöst om Åsgatan vid 
rektorsbostadens sydvästra hörn. Kulturlagren hade varierande tjocklek från 
några decimeter till ett par meter, kulturlagrenas tjocklek ökade mot sidorna 
av åsen. Sedan togs ett större schakt upp från rektorsbostadens sydöstra 
hörn i nordöstlig riktning. I schaktet framkom förutom kulturlager även 
bebyggelserester i form av en timmerkonstruktion. Man sökte också efter 
ett brandlager som kunde kopplas till någon av dem större stadsbränderna, 

Figur 5. Skarins karta över Falun från 1886. De rödmarkerade representerar stenhus och de gulmarkerade 
trähus. Schakten finns markerade med blått. Skala 1:1 500.

±
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för att på så vis få en stratigrafisk datering av timmerkonstruktionen, men 
något sådant brandlager kunde inte konstateras. Sedan fanns nedgrävningar 
som var fyllda med slagg som eventuellt också skulle kunna vara bebyggel-
selämningar. Schakten grävdes ner till 1,8–2 meters djup utan att steril mark 
påträffades (Nordin 1995:3-5).

Syfte
Syftet var att dokumentera äldre konstruktioner och kulturlager, samt närmare 
klargöra fornlämningens kunskapspotential, samt fornlämningsförhållandena. 

Metod
Schaktbotten och schaktväggar handrensades och granskades av en arkeolog 
efter avslutad schaktning. Schaktet beskrevs, fotograferades och mättes in dels 
manuellt, dels med RTK. Två jordprover samlades in för makrofossilanalys. 

Figur 6. Plan över schakt 1. Skala 1:500.
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Dessa togs från ett kulturlager i schakt 1, de tolkades vara ett odlingslager. 
Analysen genomfördes av Fil. Dr. Jens Heimdahl, arkeobotaniker vid Statens 
Historiska Museer, rapport bilaga 1. 

Undersökning och Resultat
Inom fastigheterna togs två schakt upp. Schakt 1 grävdes för V/A-ledning, 
schakt 2 grävdes för fjärrvärmerör. Det fanns vid undersökningstillfällena 
vissa källkritiska aspekter som försvårade undersökningen och som bör 
nämnas. Grävningen av schakt 1 påbörjade utan länsstyrelsens tillstånd och 
således utan vår medverkan. Vid grävningen av schakt 2 meddelades inte 
museets arkeologer när schaktningen gjordes. Då det sedan dokumenterades 
hade det stått öppet i flera dagar, vilket lett till att schaktkanter och botten 
hade frusit. Det låg dessutom cirka två decimeter snö i hela schaktet, vilket 
försvårade arbetet ytterligare. Sedan var fjärrvärmerören redan nerlagda, 
vilket också komplicerade schaktundersökningen.

Schakt 1
Schaktet var i nordöst redan igenfyllt vid undersökningens början. Sedan 
fortsatte det från Trotzgatan in på parkeringen i sydvästlig-nordöstlig riktning 
(figur 6). Inga fynd påträffades i schaktet. I linje med den befintliga häcken 
svängde schaktet något och smalnade av, från 2,5 meter brett till 1,5 meter brett.

Schaktet grävdes 2,0–2,2 meter djupt. Flera störningar syntes i båda 
schaktväggarna, dock främst i den nordvästra schaktväggen. Störningarna 
kommer troligtvis från den bensinstation som stått på platsen, bland annat 
observerades ett betongfundament, flertalet järnrör och ledningar, tegelrör 
samt en dagvattenledning. 

Den sydöstra schaktväggen dokumenterades genom foto (figur 7), samt 
sektionsritning då den nordöstra delen av den var opåverkad av moderna 
störningar. Då samma lagerföljd förekom i hela schaktet, bortsett från de 
störda delarna, dokumenterades endast en sektion (figur 8). 

Figur 7. Sektion 1, detaljfoto lager 5 som tolkas vara odlingsjord. Lagerbegränsningen är ungefärligt 
markerad med rött. Foto: Emelie Sunding
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Sektion 1
1. Överst låg asfalt samt bärlager 

till parkeringen bestående av 
beige sand och grus. Lagret var 
0,36 meter tjockt. 

2. Sedan låg ett tunnare lager, 
0,06 meter tjockt lager grått fint 
grus. Sannolikt också modernt.

3. Därpå följde ett 0,3 meter tjockt 
lager bestående av svart och 
delvis rostig slagg. 

4. Därefter följde ett 0,45 meter 
tjockt, gråbrunt, omrört lager 
innehållande silt, grus, småsten 
samt kol- och tegelfnyk. Påtag-
ligt omrört/kaotiskt. Eventuellt 
raseringslager.

5. Ett 0,2-0,25 meter tjockt lager bestående av brungrå, fin, homogen sandig 
silt, som tolkas som ett odlingslager. Övergången mot underliggande steril 
var något ojämn och en viss infiltration förekom. Två stycken makrofos-
silprover togs från detta lager.

6. Underst låg den naturliga silten, sterilen.
7. I den SV delen av sektionen syntes en nedgrävning genom L4 och över-

gången mot L5. Fylld med grå, kompakt lera och småsten. Oklar funktion.

I den sydvästra änden av schaktet blev slagglager L3 tjockare, ca 0,7 meter. 
Längst i sydväst fanns nedgrävningen till en modern brunn, även nedgräv-
ningen till en dagvattenledning syntes i sydvästra delen. Denna var cirka 5 
meter bred i toppen och skar samt-
liga lager.

Schakt 2
Det andra schaktet togs till en bör-
jan upp i Åsgatan (figur 10). Det 
var 1,3–2,3 meter brett med 0,6-1,2 
meters djup. Flera störningar i 
form av moderna ledningsschakt 
påträffades i flera delar av schaktet. 
Störningarna låg i princip kant i 
kant med varandra. 

Samtliga schaktkanter visade på 
samma lagerföljd, överst asfalt och 
därunder ett bärlager. I schaktets 
sydöstra och nordöstra väggar 
fanns ytterligare ett bärlager, som 
bestod av grått grus med inslag av 
småsten. I sydöstra schaktväggen 
(B) sträckte sig detta lager ned till 
botten av schaktet (figur 9).

I den nordöstra schaktväggen 
fanns det under det äldre bärlagret 
ytterligare ett lager. Detta bestod 
av större stenar blandat med beige 

Figur 9. Lagerföljd i SÖ schaktväggen (B) med ett 
eventuellt äldre bärlager. Foto: Emelie Sunding
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sand och enstaka slaggbitar, och låg ner till botten av schaktet (A). I nordöstra 
schaktväggen syntes även två större bitar betong som kan komma från tidigare 
grävda schakt, alternativt höra till det yngre bärlagret (figur 11).

Schaktet innehöll inga tydliga kulturlager och i det eventuella äldre bär-
lagret påträffades inga daterande fynd. 

Schaktet förlängdes sedan från Åsgatan ner till Gamla Posten-parkeringen. 
Där såg lagerföljden likartad ut. Överst låg asfalt, sedan ett bärlager som var 
cirka 0,35–0,40 meter tjockt, och bestod av gråbeige grus, sand och småsten. 
Ner mot botten skiftade färgen från gråbeige till brunbeige. Sedan låg ytter-
ligare ett bärlager som var cirka 0,10 meter tjockt, som bestod av svartbrunt 
grus och småsten, sannolikt recent. 

Detta lager låg i botten av schaktet och lagerföljden såg likadan ut i hela 
schaktet. Schaktet var 0,4–0,7 meter djupt och cirka 66 meter långt, samt 1,3 
meter brett. Inga fynd eller kulturlager kunde identifieras, sannolikt för att 
man grävde för ytligt. Delen mellan huset och parkering schaktningsöverva-
kades inte då det låg en kulvert där. 

±
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Figur 10. Plan över schakt 2. Skala 1:500.
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Makrofossilanalys
Generellt brukar en odlingsjord inte vara den bästa miljön för bevarandet av 
ömtåliga växtrester, men bevarandegraden för det organiska materialet i det 
lager som makrofossilproverna togs i, anses vara skaplig. Detta kan bero på 
att odlingsjorden begravts under utfyllnadsmassor som hejdat den biologiska 
aktiviteten. Eftersom ingen datering har kunnat göras får man tillsvidare utgå 
från att odlingsjorden med dess innehåll återger den allra yngsta odlingsfasen. 

Analysen visade spår efter stalldynga, latrin och spisaska, vilket visar att 
komposterat material har tillförts. Detta tillsammans med att rester från söt-
körsbär och sommarfläder hittades, tyder det mesta på att det är ett odlingsla-
ger. Dock ska det tilläggas att liknande resultat kan komma från kulturlager 
där man hållit svin och klövdjur om man väljer att bortse från spisaskan. 
Med tanke på odlingslagrets placering i förhållande till stadskartorna, är det 
högst möjligt att odlingslagret har varit en del av en trädgård som legat på 
tomtens baksida. Dessa bakgårdsodlingar förekommer från flera tidigmoderna 
städer bland annat Kalmar (Heimdahl 2013:30–31). Sommarfläder har likaså 
hittats i Kalmar, och har brukats som medicinalväxt (Sunding 2013:32–33), 
samt har använts i både folk- och skolmedicinen. Sommarfläder kan således 
indikera att trädgården vid någon tidpunkt kan ha varit en medicinalodling. 
Sötkörsbär kan som sagt vara latrinavfall men även indikera lämningar efter 
en fruktträdgård, se bilaga 1.

Tolkning och Slutsatser
De flesta av de dokumenterade lagren i schakt 2 som grävdes i Åsgatan och in 
på parkeringen i öst–västlig riktning, var utfyllnads- eller konstruktionslager 
och recenta. Detta kan bero på att man inte grävde ner till kulturlagren. Det 
äldre bärlagret som påträffades i Åsgatan kan antingen vara innan och efter 
1850, då inget daterande hittades. 

Figur 11. Lagerföljden i NÖ schaktväggen (A) där även två större bitar betong förekom. Foto: Emelie 
Sunding
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Lagren i schakt 1, som grävdes i sydvästlig–nordöstlig riktning från Trotz-
gatan och in på Gamla Posten parkeringen, tolkas också vara utfyllnads- eller 
konstruktionslager bortsett från L4, L5 och L7 i sektion 1. Lager 4 tolkas even-
tuellt kunna vara ett raseringslager från en ombyggnation eller förstörelse. 
Lager 7 tolkas vara en nedgrävning som skulle kunna höra till de nedgräv-
ningar som hittades vid schaktövervakningen 1995, och som eventuellt kan 
vara rester från bebyggelse. Lager 5 tolkas som odlingsjord tillhörandes en 
trädgård. Dessvärre går det inte att avgöra vad mer som odlats förutom vad 
som framkommit i makrofossilanalysen, samt vem som brukade odlingen, 
utan att göra en större undersökning. Man kan däremot tillsammans med 
makrofossilanalysen, samt det historiska källmaterialet se potentiella möj-
ligheter när det kan ha brukats. 

Studerar man 1628 års karta (figur 2) finns eventuellt olika kvarter inritade, 
samt enstaka byggnader. Däremot finns inga odlingar utmarkerade. Studerar 
man emellertid kartan från 1640 Tabula Geographica (figur 3) ser man att det 
aktuella området är bebyggt men inte heller här verkar odlingar finnas med. 
Dock finns det bakom bebyggelsen mot Trumbäcken, områden som inte är 
bebyggda och vad de representerar är oklart. I kartmaterialet kan man inte se 
om området någon gång har brukats för odling. I de skriftliga källorna finns 
ett memorial från Drottning Kristina till Thomas Christiersson, i samband 
med stadsregleringen 1646 skriver hon i punkt 4: 

”Tommas Christiersson skall och noga tillsee, att de platzer och orter. 
Som till Gårdztompter tiänlige ähre, icke blifwa till krydde, kåål eller 
humblegårdar uthdeelte och effterlåtne uthan the låge, sancke, som 
till huustompter otiänlige äre, måge der till föordnas och uthdeelas.” 
(Sahlström 1961:79).

Under början av 1600-talet var kopparhanteringen i en kraftig expansion, vilket 
innebar att roströken dödade all närbelägen växtlighet. Under 1640-talet säljs 
en del av Prästtäkten som använts just för odling, och Sahlström menar att den 
säljs för att den inte längre var odlingsbar på grund av roströken. Sahlström 
menar också att de närliggande områdena inte heller var lämpliga för odling, 
även bebyggelsen på Övre Åsen där det aktuella undersökningsområdet lig-
ger. Sahlström utgår från att kålgårdar och andra köksväxtodlingar troligtvis 
har återfunnits i den obebyggda förhållandevis jämna sluttningen öster om 
Trumbäcken eller ännu mera avlägset (Sahlström 1961:14 & 74). 

Om man utgår från 1628 och 1640 års karta, samt det Sahlström skriver 
och därtill vad drottning Kristina uttrycker i sin memorial, bör odlingslagret 
vara äldre än 1600-talet eller åtminstone från början av 1600-talet innan ex-
pansionen av kopparhanteringen sker. Det ska emellertid tilläggas att tomten 
kan ha ägts av en person med hög social status med mer handlingsfrihet att 
kringgå regleringarna.

Vi vet som sagt inte omfattningen av odlingslagret utan endast att det före-
kommer på bakgården av tomt 35 på 1761 års karta (figur 4) i ett kvarter som 
hör till Faluns finare områden. I stadsplanen från 1646 betonades att Åsgatan 
skulle bli Faluns paradgata, där de välbärgade skulle ha sina tomter. Tittar 
man på kartan från 1761 stämmer den väl överens med önskemålen från 1646 
års stadsplan. Det aktuella området på tomt 35 har ägts av riksdagsmannen 
och bankokommissarien Fredrik Munktell. Förutom att vara ämbetsman åt 
kronan var han även handlande borgare och manufakturidkare. Vid mitten 
av 1700-talet var han en av de ledande borgarna som dessutom var bland 
dem högst taxerade. Bränderna 1761 ådrog Munktell stor ekonomisk skada, 
och han sade sig ha förlorat all sin egendom. Han ansökte hos borgarståndet 
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att få lämna Falun och sin dåvarande tjänst för en ny befattning vid Riksban-
ken i Stockholm. Detta beviljades och endast två år senare, 1763 avled han i 
Stockholm (Ericsson 1987–89:16-18). 

Muncktells sociala status tillsammans med att Åsgatan var en av dem finare 
kvarteren i Falun, samt att många tidigmoderna odlingar legat på bakgår-
den gör det mer troligt att området använts för odling istället för ett område 
där man hållit svin och klövdjur. I trädgårdar där det har odlats bärbuskar 
och fruktträd som exempelvis körsbärsträd, har också inneburit långsiktiga 
investeringar. Dessa investeringar gjordes främst av de välbärgade i staden, 
och sådana odlingar kan ha anlagts i syfte för en biinkomst, sin skönhet eller 
som symbolisk markör (Heimdahl 2010:275 & 276). 

Efter branden 1761 år uppfördes Hammars och gamla Rektorsbostaden på 
Muncktells tomt. Kartan från 1886 (figur 4) visar att schakt 1 ligger på tomt 10 
som har två byggnader, vilket bl.a. inbegrep gamla rektorsbostaden. I samband 
med att riksdagen beslutade att införa obligatorisk och allmän folkskola 1842, 
kom även trädgårdsskötsel med i undervisningsplanen. Man var dock inte 
skyldig att undervisa i ämnet utan stadgan föreskrev att det borde finnas en 
bit mark för eget behov samt för undervisning.

”Dessutom bör, så widt sig göra låter, ett lämpligt jordland ställas till 
skollärarens disposition, dels till brukning för eget behof af jordfrukter, 
dels för att lemna tillfälle till underwisning i trädplantering och träd-
gårdsskötsel” (Johansson 1987:40 – 41).

Det finns dock tidigare exempel på tomter som ägts av skolor där trädgårdar 
brukades av lärare som ville dryga ut sin inkomst, bland annat i Växjö (Åstrand 
& Alering 2012:22 - 23). Det är således inte uteslutet att odlingen kan härröra 
från den tiden skolan förfogade över tomten.

Sammanfattning
I samband med att Falu Energi & Vatten skulle lägga ned en fjärrvärmeledning 
och V/A-ledning vid Gamla Posten parkeringen i Falu stad, har arkeologer 
från Dalarnas museum genomfört en arkeologisk förundersökning i form av 
schaktningsövervakning. Området har undersökts två gånger tidigare. 1986 
undersöktes en värmekällare till ett spruthus som finns markerat på 1886 år 
stadskarta. 1995 gjordes en schaktningsövervakning söder om rektorsbostaden 
där man fann kulturlager och bebyggelselämningar. 

Schakt 1 innehöll flera utfyllnadslager, ett raseringslager och ett odlingsla-
ger, samt en nedgrävning. Två makrofossilprover togs från odlingslagret. 
Analysen visade spår efter stalldynga, latrin och spisaska, samt rester från 
sötkörsbär och sommarfläder. Då ingen datering har kunnat göras, kan åt-
minstone tre potentiella skeenden urskiljas för när odlingen eventuellt kan 
ha brukats. I de kartor som undersökts kan man inte se om området någon 
gång har brukats för odling. Däremot uppvisar kartan från 1640, Tabula Geo-
graphica, områden öster om bebyggelsen på Åsgatan mot Trumbäcken som 
är tomma, vilket potentiellt kan vara områden för odling. Schakt 2 grävdes 
för ytligt för att några kulturlager skulle kunna påträffas. 

 Inga ytterligare arkeologiska åtgärder motiveras för de aktuella schakten 
i nuläget. Däremot rekommenderas att arkeologisk expertis övervakar even-
tuella framtida markarbeten i området, eftersom schakten inte grävdes ner 
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till naturlig mark på alla ställen. Dessutom borde datering och fler makrofos-
silanalyser utföras vid eventuella framtida markarbeten. För att få en så tydlig 
bild som möjligt av eventuella odlingsytor, växter och fruktträd som odlats 
och hanterats samt brukats på platsen.
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Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer: 431-1050-2015
Socken:  Falu stad 
Fornlämning, raä nr:  Falu stad 68 
Fastighet: Posten 6 och 10 
Koordinater, Centralt: Schakt 1:  N 534557,587
(SWEREF99 TM) E 6719389,007

Schakt 2:  N 534466,993
 E 6719396,283
Höjd (RH 2000): 114,62 – 112,1 m.ö.h.
Inmätning:  Mät & Karta, Falu Kommun 
Utförandetid: 2014-12-05, 2014-12-16 och 2015-01-14. 
Undersökt yta: Schakt 1: 65 kvm
 Schakt 2: 96 kvm
Schaktlängd: Schakt 1: 30 meter
 Schakt 2: 65 meter
DM projektnummer: 1575
DM diarienummer: 128/14
DM fotoaccesion: 2014 50, 66 foton
DM fyndaccesion: Inga fynd hittades
Arkeologisk personal: Emelie Sunding
 Jimmy Axelsson Karlqvist
Fältarbetsledare: Emelie Sunding
 Jimmy Axelsson Karlqvist
Projektansvarig: Eva Carlsson

Dokumentationsmaterialet förvaras på Dalarnas museum.
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Figurförteckning
Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsområdet (UO) markerat med 

blå cirkel. Skala 1:10 000.
Figur 2. Karta över Falun från 1628. De grå områdena tros markera de bebyggda 

delarna av Falun 1628, ovan detta finns den tilltänkta stadsplanen utritad. Ingen 
rektifiering har kunnat göras, endast ett uppskattat läge för undersökningsområdet 
som är markerat med blå cirkel. 

Figur 3. 1640 års karta Tabula Geographica (U5). Ingen rektifiering har kunnat göras, 
endast ett uppskattat läge för undersökningsområdet som är markerat med blå 
cirkel. 

Figur 4. Utdrag ur 1761 års karta över Falun rektifierad mot fastighetskartan. Kartan 
upprättades efter stadsbranden 1761. På kartan är tomtgränser samt källare utritade. 
Dem vita prickarna är brunnar. De röda strecken markerar vart sektionen ritades, 
och de två schakten är markerade med blått. Skala 1:1 500.

Figur 5. Skarins karta över Falun från 1886. De rödmarkerade representerar stenhus 
och de gulmarkerade trähus. Schakten finns markerade med blått. Skala 1:1 500.

Figur 6. Plan över schakt 1. Skala 1:500.
Figur 7. Sektion 1, detaljfoto lager 5 som tolkas vara odlingsjord. Lagerbegränsningen 

ungefärligt markerad med rött. Foto: Emelie Sunding
Figur 8. Profilritning av sektion 1. Skala 1:40.
Figur 9. Lagerföljden i NÖ schaktväggen (A) där även två större bitar cement förekom. 

Foto: Emelie Sunding
Figur 10. Plan över schakt 2. Skala 1:500.
Figur 11. Lagerföljd i SÖ schaktväggen (B) med ett eventuellt äldre bärlager. Foto: 

Emelie Sunding
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Teknisk rapport
Jens Heimdahl, Statens Historiska museer, 
2015-02-19 

Bakgrund och syfte
Under den arkeologiska schaktövervakningen 
i kv Posten, Falun (projektnummer 1575), togs 
2 jordprover ur ett strata, som antas kunna ut-
göras av en begravd odlingshorisont, för mak-
roskopisk analys. Åldern på lagret är sannolikt 
tidigmodern eller medeltida, och det överlagrar 
den naturliga silten och sanden i området på 
ungefär 1,5-1,7 m djup. Det provtagna stratat 
är ca 20-30 cm tjockt och homogent till struktu-
ren och med ojämn kontakt till silten inunder. 
Frågeställningarna rör bl.a. om det via det mak-
roskopiska innehållet kan avslöja om det rör sig 
om ett odlingslager, och i så fall kanske även vad 
som odlats där. Proverna inkom 28 januari 2015 
och har analyserats i februari.

Metod
Provtagningen genomfördes av arkeologerna 
under utgrävningen. Provvolymen låg på ca 
2,5 liter. Inkomna till laboratoriet preparera-
des proverna genom flotering och våtsiktning 
(minsta maskstorlek 0,25 mm) enligt metod 
beskriven av Wasylikowa (1986). Identifieringen 
av materialet skedde under ett stereomikroskop 
med 7-100 gångers förstoring. I samband med 
bestämningarna utnyttjades litteratur (Cappers 
m. fl. 2009) samt referenssamlingar av recenta 
fröer. Den makroskopiska analysen har främst 
behandlat växtmakrofossil (som inte är ved el-
ler träkol), men även puppor, fekalier, smältor, 
slagg, ben mm har eftersökts. I det följande 
anges alla typer av fröer, frukter, delfrukter, 
acener etc. som ”fröer” eller ”frukter”.

De provtagna lagren är begränsade från 
senare markhorisonter i stratigrafin, dels ge-
nom skarpa kontakter med överliggande lager 
vilket visar att den postdepositionella biotur-
bationen från yngre lager varit begränsad efter 
horisontens begravande. Dock finns i proverna 
lämningar av rottrådar som främst antas repre-
sentera floramiljöer i äldre tid, men som också 
kan vara av yngre datum. De makrsokopiska 
resterna i lämningarna uppvisar dock en sådan 
sammansättning och bevarandegrad att de i sin 
helhet kan betraktas som liggande in situ sedan 
lagrets tillkomst och eventuell omlagring av ma-
terial har främst skett innan depositionstillfället. 
Inga daggmaskar eller grävande organismer 
hittade i proverna.

Källvärdet på material från odlingsjordar 
kräver en särskild kommentar. En kontinuerligt 
brukad odlingsjord utgörs av en markhorisont 
som regelbundet omrörs genom grävning eller 
plöjning, samt regelbundet tillförs och uppblan-
das med nytt material som gödsel och jordför-
bättring. Syftet med omrörningen är att syresätta 
markhorisonten för att öka den biologiska akti-
viteten, och därmed nedbrytandet av organiskt 
material och frigörandet av näringsämnen. En 
brukad odlingsjord är alltså en miljö i vilket 
ömtåligt organiskt material snabbt bryts ner, och 
mer motståndskraftigt material (t.ex. vissa fröer) 
med kan anrikas, men så småningom också 
bryts ner. Detta innebär att odlingsjordar med 
fortsatt odling, eller fortsatt biologisk aktivitet, 
generellt sett är dåliga miljöer för studier av 
forntida odling. Istället tenderar det organiska 
innehållet att spegla de senaste decenniernas 
vegetation och fröbank. De forntida odlingsspå-
ren kan finnas kvar i motståndskraftigt material 
(som förkolnat material eller ben) men utan da-
tering är detta omöjligt att skilja från modernare 
material. Om en odlingsjord begravs, t.ex. under 
fyllnadsmassor (som i detta fall), kan dock den 
biologiska aktiviteten avsevärt minska, i synner-
het om jorden samtidigt är vattenmättad. Detta 
kan leda till att odlingsjorden bevaras med det 
innehåll den hade när den begravdes, vilket, 
om det skett någorlunda när inpå odlingens 
avslutande, alltså speglar den avslutande, eller 
sista, odlingsfasen. Mer motståndskraftigt ma-
terial (förkolnat material, ben och vissa fröer) 
kan vara tillsatta i äldre odlingsfaser, men detta 
är generellt sett svårbedömt. Däremot speglar 
många kulturväxter med stor säkerhet den sista 
odlingsfasen, eftersom många kulturväxtfröer 
är ömtåliga och känsliga för nedbrytning.

Jordprovernas innehåll
I bifogade tabell har materialet som inte är fröer/
frukter kvantifierats enligt en grov relativ skala 
om 1-3 punkter, där 1 punkt innebär förekomst 
av enstaka (ca 1-5) fragment i hela provet. 2 
punkter innebär att materialet är vanligt – att 
det i stort sett hittas i alla genomletningar av de 
subsamplingar som görs. 3 punkter innebär att 
materialet är så vanligt att de kan sägas vara ett 
av de dominerande materialen i provet och man 
hittar det var man än tittar. Siffrorna för makro-
fossil anger antalet räknade fröer/frukter. Alla 
makrofossil är bevarade i oförkolnat tillstånd 
om inte annat anges. 

Makroskopisk analys Bilaga 1



Dalarnas museum – arkeologisk rapport 201522

För att underlätta för läsaren att se detta i 
resultaten har de olika arterna grovt grupperats 
i sex ekologisk-kulturella kategorier (1: äng/
bete – ofta representerade dynga eller foder; 2: 
Ogräs – lokal flora och ogräs från åkerbruk; 3: 
Insamlat – ofta bär från latrinavfall; 4. Odlade 
växter). Notera att dessa är grova verktyg och att 
det finns flera exempel på växter som kan passa 
in i flera grupper (smultron är också ett vanligt 
ogräs och många ogräs kan också förekomma i 
betesmiljöer etc.).

Diskussion
Innehållet i de två jordproverna är mycket lik-
artat och de diskuteras därför tillsammans. Be-
varandegraden är hyfsad, mer svårnedbrytbart 
organiskt material finns kvar, t.ex. trä, granbarr 
och hårdskaliga fröer. Mer mjukskaliga fröer, 
t.ex. starr och plister är representerat i min-
dre utsträckning. I syresatta odlingsjordar är 
detta vanligt, och med tiden anrikas mängden 
hårdskaliga fröer i förhållande till mer ömtåligt 
material. 

Sammansättningen av frömaterialet kan 
tolkas som att det visar att stalldynga (ängsväx-
ter), latrin (kombinationen av bär) och spisaska 
(rågkärnor och träkol) rörts ner i jorden, vilket 
skulle stämma väl överens med hur en odlings-
jord hanteras. Det är dock möjligt att liknande 

horisonter också bildas i områden där man 
håller svin, eller där klövdjur skapar en djupare 
tramphorisont (även om detta inte förklarar 
spisaskan). I detta sammanhang går detta inte 
säkert att avgöra, efter som inga tydliga bevis på 
odlingsväxter finns i materialet. Dock finns ett 
par möjliga kandidater i form av sommarfläder 
och sötkörsbär.

Sommarfläder är en örtartad medicinalväxt 
som tidigare bl.a. påträffats från 1600-talets 
Kalmar, och utifrån historiskt källmaterial vet 
vi att den användes både i folk- och skolme-
dicinen. Sötkörsbäret kan naturligtvis komma 
från samma källa som de övriga bärkärnorna, 
men körsbärskärnor är motståndskraftiga och 
anrikas också i jord under körsbärsträd.
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Kv Posten Falun Provnummer 1 2

Lager 5

A 1575

 

 
Kontext O

ld
in

gs
ho

ris
on

te
r

  Volym/l 2,4 2,3

Buskar/träd

Träflis ●●● ●●●

Träkol ●●● ●●●

Granbarr ●●  

 Rottrådar ●●● ●●●

  Summa antal fröer/frukter 201 188

Ä
ng

 &
 b

et
e Daggkopa Alchemilla spp. 55 43

Slankstarr-typ Carex flacca-type  1

Knaggelstarr-typ Carex flava-type 1 2

Grässtjärneblomma Stellaria graminaea  1

O
gr

äs

Vildpersilja Aethusa cynapium 1 1

Svinmålle-typ Chenopodium album - type 64 40

Revormstörel Euphorbia helioscopa  1

Jordrök Fumaria officinalis  1

Hamp-/Pipdån Galeopsis tetrahit/bifida 1

Vitplister Lamium album 1 3

Våtarv Stellaria media 2 1

In
sa

m
la

t Smultron Fragaria vesca 13 23

Hallon Rubus idaeus 53 50

Björnbär (ospec.) Rubus sect. Rubus subg. Rubus  1

O
dl

at

Sötkörsbär Prunus avium  1

Sommarfläder Sambucus elbulus 4 15

Råg (förkolnat) Secale cereale* 6 4

Övr Viol (ospec.) Viola spp. 12 2
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