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Inledning
Under perioden 9–12 september 2014 genomförde arkeologer från Dalarnas
museum en arkeologisk förundersökning inom fastigheten Stigaren 1, Falu
stad och kommun (figur 1). Detta då Gamla Brandstationen AB planerar att
uppföra ett flerbostadshus inom fastigheten, där det idag är en parkering
(figur 2). Fastigheten ingår i fornlämningen Falun 68:1 som består av Faluns
äldre stadslager med rötter i medeltiden (FMIS). Fastigheten hör även till
Världsarvet Falun och riksintresset Falu stad. Den arkeologiska förundersökningen genomfördes efter beslut av Länsstyrelsen Dalarna dnr 431-9313-2012
och beslut om utökat förundersökningsområde, dnr 431-13219-2014.
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Figur 1. Utdrag ur terrängkartan med undersökningsområdet (UO) markerat med en blå cirkel. Skala
1:20 000.
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Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan med det ursprungliga förundersökningsområdet markerat med blått
och det utökade området markerat med rött. Skala 1:1000.

Syfte
Den arkeologiska förundersökningen syftade till att klargöra om det under
mark fanns bevarade anläggningar och kulturlager från äldre tiders verksamhet och så långt som möjligt fastställa art, karaktär, ålder och omfattning av
aktuell del av fornlämningen Falun 68:1. Resultatet ska förutom att utgöra
underlag vid tillståndsprövningen även vara en bedömning av fornlämningens
kunskapspotential. Utifrån detta kommer inriktning och ambitionsnivå för
en eventuell arkeologisk undersökning att fastställas.

Metod
Inför fältarbetets början gjordes kart- och arkivstudier. Studierna gjordes för
att få en bättre uppfattning om bebyggelseförändringar under de senaste århundradena samt för att få ett så bra underlagsmaterial inför fältarbetet som
möjligt. Kartmaterialet var även till stor hjälp för att redan i fält kunna datera
och funktionsbestämma vissa av de påträffade lämningarna.
Fältarbetet utgjordes av en sökschaktsgrävning där sammanlagt fem schakt
togs upp inom exploateringsytan (figur 3). Schaktens placering bestämdes
i huvudsak utifrån kartanalysens resultat men en viss anpassning gjordes
vartefter lämningens karaktär blev tydligare i fält. Schakten togs upp med
maskin. Ytan, som innan undersökningens början fungerade som parkering,
var asfalterad. Den skars upp och skalades av där sökschakten skulle grävas.
6
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Figur 3. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsområdet markerat med blått. De fem sökschakten
är markerade med rött. Skala 1:500.

Schakten grävdes sedan med planerings- och smalskopa, i vissa fall användes även maskinens tjälrivare. Schakten grävdes skiktvis ner till bevarade
konstruktioner och kulturlager, några av schakten grävdes helt eller delvis
ner till naturlig mark.
Fältarbetet utfördes, i den mån det var möjligt, efter en modifierad kontextuell metod vilket kortfattad innebär att samtliga kontexter undersöktes för sig
i omvänd stratigrafisk ordning. Med kontexter avses i detta fall ”stratigrafiskt
urskiljbara och kulturhistoriskt meningsbärande enheter” (Stibéus & Tagesson
2007:17; Tagesson & Nordström 2012:19). I de fall som äldre konstruktioner
och kulturlager påträffades dokumenterades dessa för att sedan täckas med
markduk inför igenfyllningen av schakten. Detta för att ge så goda förutsättningar som möjligt för en efterföljande arkeologisk undersökning. Delar av
kulturlagren undersöktes för hand för att ge en uppfattning om lämningarnas
karaktär och funktion.
Dokumentationen utfördes dels med digital inmätning av kulturlager,
konstruktioner och schaktens utbredning med hjälp av en GNSS-mottagare
med Nätverks-RTK. Inmätningen sköttes av mätingenjör från Falu kommun.
All inmätning gjordes i SWEREF99 TM. Där det bedömdes lämpligt ritades
sektioner med syfte att dokumentera de stratigrafiska relationerna. Schakt,
konstruktioner och vissa kulturlager fotograferades. Samtliga kontexter
beskrevs och tolkades på särskilda blanketter som anpassats efter undersökningens art. Kontexterna gavs individuella id-nummer, A1, A2 etc., och kateArkeologisk förundersökning – Stigaren 1
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Figur 4. Utdrag från Johanssons karta över Falun från 1912 rektifierad mot dagens fastighetskarta.
Undersökningsytan är markerad med blått och de fem sökschakten med rött. På kartan syns
bostadskasernen utmed Hyttgatan. Skala 1:500.

goriserades utefter deras materiella karaktär. Samtliga påträffade kontexter
kunde sorteras under rubrikerna lager, konstruktion eller nedgrävning. I det
efterföljande skedet kategoriseras de olika kontexterna efter tolkad funktion
och tillkomstsätt, varför de innehåller det de gör och ser ut som de gör. Det
ryms alltså ett antal underkategorier inom de tre kontexttyperna lager, konstruktion och nedgrävning. Samtliga kulturlager tolkades utifrån en utarbetad
kulturlagertypologi vilket innebär en indelning i ett antal lagertyper som dels
utgår från depositionstypen, det vill säga om lagret är primärt, sekundärt eller tertiärt deponerat och dels en tolkning av funktion (Tagesson 2003:31). En
sådan typologi ger en större förståelse för de skeenden och handlingar som
ägt rum och ger också mer stringenta och konsekventa tolkningar (Romedahl
& Tagesson 2010:14).
Fynd och prover samlades in kontextvis. Totalt samlades 7 jordprover in för
makrofossilanalys. Dessa togs i första hand från kulturlager som bedömdes
8
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Figur 5. Utdrag ur Skarins karta över Falun från 1886 rektifierad mot dagens fastighetskarta.
Undersökningsområdet är markerat med blått och de fem sökschakten är markerade med rött. Skala 1:500.

vara primär- alternativt sekundärdeponerade och på så sätt kunde återge en
bild av platsens användande. Analyserna genomfördes av Fil. Dr. Jens Heimdahl, arkeobotaniker vid Riksantikvarieämbetet Uv Mitt, rapport bilaga 3.
Utöver detta sågades 2 prover ut för dendrokronologiska analyser, från de
konstruktioner som bedömdes vara av äldre typ. Analyserna utfördes av Hans
Lindersson vid Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi,
Lunds Universitet, rapport bilaga 4.
Från det äldsta utfyllnadslagret som påträffades i både schakt 3 och schakt
5 valdes ett prov ut för 14C-analys som utfördes på Ångströmslaboratoriet,
Uppsala. Provet skickades först för vedartsanalys till Thomas Bartholin på
Scandinavian Dendro Dating, Hamburg.
Vid stadsarkeologiska undersökningar utgör kritpipor i regel ett viktigt
dateringsmaterial. De förekommer ofta i riklig mängd i kulturlager från 1600och 1700-talen, de var bräckliga och hade i regel en kort livslängd. Piporna
Arkeologisk förundersökning – Stigaren 1
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Figur 6. Fotografi från år 1900 av bebyggelsen i den västra delen av kv. Stigaren 1, tvåvåningshuset
benämndes fattiggården. Dalarnas museums bildarkiv.

kan dessutom tidsfästas med stor noggrannhet då de ofta kan proveniensbestämmas och knytas till specifika pipmakare. Vid dateringen av kritpipor
används bland annat redan genomarbetade typologier, studier av dekor och
klackmärken samt diametern på rökkanalen och mynningen (Åkerhagen
2012:77-78, 82). Arne Åkerhagen, Tändsticks- och Tobaksmuseet i Stockholm,
har analyserat kritpipsfynden från Stigaren 1.

Kunskapsläge
Fastigheten Stigaren 1 ligger i centrala Falun och ingår i fornlämningen Falun
68:1 vilken består av Faluns äldre stadslager med anor från medeltid. Den
gamla brandstationen byggdes 1911 och då uppförs samtidigt en bostadskasern inom den tilltänkta exploateringsytan (figur 4). Denna bostadskasern revs
1972 (Meiton 2007:6). Innan brandstationen byggdes stod inom exploateringsområdet ett större stenhus utmed Hyttgatan och några mindre trähus (figur 5).
Byggnaderna finns inritade på Skarins karta över Falun från 1886. Dessa finns
även fotograferade från år 1900, stenhuset benämns då ”Fattighuset” (figur 6).
På den karta som upprättades efter stadsbranden 1761 (figur 7) finns inom
undersökningsytan endast en källare inritad, på ytans norra del. Kvarteret
tillhörde de delar av centrala Falun som påverkades av branden. Stigaren 1
bestod då av en större tomt, nr 25, i söder och två mindre tomter, nr 26 och 27,
i norr. Tomterna ligger inom området ”Fahlun å Wästra sidan åen” märkt X
på kartan. Till kartan finns även en lista över ägare till de berörda tomterna.
Källaren fanns på tomt 27 vilken under denna tid ska ha ägts av Gruvarbetare
Inge Danielson. På tomt 26, som ägts av ”Grufarb. And. Danielsson Trönströms änka”, fanns även där en liknande källare, denna del berörs dock inte av
exploateringen. Den större tomten, 25, har ägts av Bergsman Eric Danielson.
Där fanns varken källare eller andra byggnader inritade.
10
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Figur 7. Utdrag ur 1761 års karta över Falun (LMV U9-1:1) rektifierad mot dagens fastighetskarta.
Kartan upprättades efter stadsbranden 1761. På kartan finns källare utritade samt tomtnummer. Till
kartan finns en lista över tomtägare inom de branddrabbade områdena av Falun. Skala 1:500.

Stigaren 1 ligger söder om den gamla Hyttbäcken och studerar man 1628
års karta över Falun (figur 8), är visserligen ingen direkt bebyggelse utritad
men bebyggda områden finns markerade och ett av dessa berörs av förundersökningen.

Tidigare arkeologiska undersökningar

Det har tidigare inte gjorts några arkeologiska undersökningar inom området
men arkeologer från Dalarnas museum har undersökt delar av fastigheten
Västra Falun 15 vilken är belägen ca 200 meter åt sydost. Dalarnas museum
har även utfört en arkeologisk undersökning och två förundersökningar i
form av schaktningsövervakningar vid kv. Hyttkammaren 9 och 11, endast
hundratalet meter nordväst om exploateringsområdet samt en schaktningsövervakning på Hyttgatan ungefär 150–200 meter åt sydsydost.
Vid de omfattande undersökningarna i kv. Västra Falun har kulturlager och
lämningar från 1500- till 1700-tal påträffats. Fyndmaterialet består bland annat
Arkeologisk förundersökning – Stigaren 1
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Figur 8. Förundersökningsområdet ungefärligt markerat med en blå cirkel på Faluns äldsta karta från
1628 (Planteboken 21b, Riksarkivet).

av yngre rödgods, passglas, stengods och fajans. Bebyggelselämningarna var i
form av sten- och träsyllar, rustbäddar, golv, spisfundament, källare, brunnar,
stenläggningar och andra gårdsytor, avfallsgrop och diken (Carlsson, 2012).
Vid undersökningen på Hyttkammaren 2, som utfördes 1992, påträffades
rester av minst två generationer kopparhyttor med ugnslämningar, hårdgjorda
slaggytor och lämningar efter vattenregleringar av bäcken. Vid förundersökningarna i kv. Hyttkammaren år 2007 påträffades bland annat två husgrunder,
ett kulturlager och en större industrigrund (Hägerman & Sandberg 2008).
Då Dalarnas Museum 2010 genomförde en schaktningsövervakning på
Hyttgatan, mellan Gruvgatan och Stigaregatan, framkom inte mindre än 18
anläggningar vilka samtliga hörde samman med den hyttverksamhet som
bedrivits i området. Ingen närmare datering kunde göras men ett lager i botten av en kolbädd daterades till perioden 1450-1640 (Lögdqvist 2012).

Undersökning
Förundersökningsområdet var inledningsvis 415 m2 (figur 3), den egentliga
exploateringsytan uppgick dock till ca 700 m2 men då uppgifter getts till länsstyrelsen att en modern källare funnits inom ytan bedömdes att den norra
delen av området skulle prioriteras bort. Den källare man då åsyftar hörde till
den bostadskasern som byggdes samtidigt som brandstationen och som stod
färdig 1911 (figur 16). Det bör understrykas att det redan vid de kartstudier
som Dalarnas museum gjorde, blev tydligt att det inte fanns några uppgifter
i kartmaterialet som tydde på att den moderna källaren enbart påverkat det
bortprioriterade området (figur 4). Under fältarbetets gång, då det framkom
äldre lämningar vid undersökningsområdets norra kant, tog länsstyrelsen
emellertid ett kompletterande beslut om utökad förundersökning, dnr 43113219-2014. Vid förundersökningen togs totalt fem sökschakt upp (figur 3).
Till en början när undersökningsområdet fortfarande var begränsat till ytans
södra del togs tre schakt upp. Ytterligare två schakt grävdes sedan på områ12
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Figur 9. Schakt 1-3 med de dokumenterade kontexterna markerade. Skala 1:200.

dets norra del. Den totala ytan som undersöktes var 111,4 m2. Schakten var
4,8–14,6 meter långa, ca 2,0–2,9 meter breda och 1,0–2,5 meter djupa. Schakten
grävdes delvis ner till naturlig mark vilken bestod av silt. I tre av schakten,
schakt 1, 2 samt 4, avbröts dock schaktningen då äldre konstruktioner och
kulturlager framkom, dessa täcktes med markduk innan igenfyllning. Redan
innan schaktningen påbörjades syntes att marken var påtagligt ojämn, flera
sättningar och gropar syntes på den asfalterade parkeringen. Från en markteknisk undersökning som SWECO genomfört inom området visste vi också
att dem påförda massorna ökar i tjocklek mot norr (Reblin 2013:4). Schaktbeskrivningar och sektionsritningar återfinns i bilaga 1.

Schakt
Schakt 1 placerades så långt söderut som möjligt i undersökningsområdet (figur 9). Schaktet var 14,6 m långt, 2,3–2,9 meter brett, 1,5 meter djupt och L-format. Schaktet grävdes först i västsydvästlig-ostnordostlig riktning med början
Arkeologisk förundersökning – Stigaren 1
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Figur 10. Södra delen av schakt 1. I bild syns den östra väggen till betongkällaren A3 och det gjutna
betonggolvet. Kanten till nedgrävningen A4 syns tydligt samt fyllningen i denna, A9. Till höger i bild
syns delar av stenkonstruktionen A7. Foto från ostnordost. Fotograf Emelie Sunding.

ca 6 meter från Hyttgatan. Redan tidigt påträffades rester av bostadskasernens
grund och det visade sig också finnas rester av en gjuten betongkällare, A3
(figur 10). Schaktet grävdes åt öster till dess att den östra ytterväggen framkom,
sedan togs en skopbredd upp i nord-sydlig riktning, längs källarens yttervägg.
I denna del av schaktet
framkom tydligt nedgrävningen (A4) till källaren.
I den södra delen av den
östra schaktväggen fanns
en intakt syllstock (A5)
direkt under bärlagret.
Den låg ovan ett mindre
konstruktionslager (A6). I
den östra delen av schaktet
påträffades även resterna
av en äldre stenkonstruktion (A7), denna var skuren
av nedgrävningen till källaren. Stenkonstruktionen
sparades till en eventuell
arkeologisk undersökning.
I övrigt grävdes denna del
av schaktet ned till naturlig mark. Längst i väster
grävdes delar av betongkällarens golv bort för att
Figur 11. Översikt schakt 2. Foto
från NV. Fotograf Emelie Sunding
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Figur 12. Översikt schakt 3. Centralt i schaktet syns den östra väggen till betongkällaren A3. Källarens
golv har här grävts bort och under syns källarens grundläggning bestående av stora stenbumlingar. Till
höger i bild syns en av de murade tegelväggarna som påträffades i källaren. Foto från väster. Fotograf
Emelie Svenman.

kontrollera bevarandegrad på eventuella underliggande lämningar, källaren
var dock anlagd direkt ovan naturlig mark.
Schakt 2 grävdes i nära anslutning till schakt 1, i nordnordvästlig-sydsydöstlig riktning (figur 9). Schaktet grävdes 12,2 meter långt, 2,8 meter brett och
1,0–1,2 meter djupt (figur 11). Den södra delen av schaktet grävdes ned till
naturlig mark. Då det påträffades intakta äldre konstruktioner och kulturlager
i schaktets norra del sparades dessa till en eventuell arkeologisk undersökning. Det påträffades bland annat rester av en stenlagd yta och en eventuell
syllstock. Schaktet lades medvetet öster om betongkällaren, för att kontrollera
bevarandegraden på eventuella äldre lämningar.
Schakt 3 (figur 9) förlades längs med den ursprungliga förundersökningsytans norra gräns för att få en bild av hur äldre lämningar eventuellt kunde
fortsätta utanför den avgränsade ytan. Schaktet grävdes dels i sydvästlignordöstlig riktning och dels i västsydvästlig-ostnordostlig riktning och var
10,4 meter långt, 2,0–2,5 meter brett och 2,0–2,5 meter djupt (figur 12). Centralt
i schaktet påträffades betongkällarens östra vägg och väster om denna fanns
betonggolvet intakt. Även i detta schakt grävdes betonggolvet bort. Här hade
källaren fått en betydligt rejälare grundläggning med både trästockar och
större stenar under betongen. Dessa låg i sin tur ovan två tjocka utfyllnadslager
bestående av slagg (A25 och A26). I den östra delen av schaktet påträffades
dels nedgrävningen till källaren som här var påtagligt bredare än i schakt 1,
dels resterna av äldre konstruktioner. Bland annat fanns i schaktets södra
kant resterna av en trästock (A27) samt en stående stör. I schaktets östra del
fanns även rester av kulturlager. Dessa var dock kraftigt störda av källarens
nedgrävning och en bedömning gjordes att det här lämpade sig att schakta
djupare för att få en tydligare bild av stratigrafin. Även i denna del av schaktet påträffades de två slagglagren (figur 13). Dessa var utlagda direkt ovan
naturlig mark, vilken här framkom på ca 2,5 meters djup.

Arkeologisk förundersökning – Stigaren 1
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Figur 13. Den östra delen av schakt 3. I botten av schaktet syns den naturligt avsatta silten A10. Ovan
denna ligger utfyllnadslagren A25 och A26. Foto från söder. Fotograf Emelie Sunding.

Schakt 4 grävdes inom det utökade förundersökningsområdet och förlades
så långt norrut som möjligt (figur 3), utan att skada befintliga rabatter och
planteringar. Schaktet grävdes i sydvästlig-nordöstlig riktning och var 5,1
meter långt, 2,3–2,6 meter brett och 1,2–2,0 meter djupt (figur 14). Stora delar
av schaktet visade sig bestå av ett modernt ledningsschakt till en vattenledning vilken påträffades på ett djup av ca 2,0 meter. I schaktets östra del fanns
dock rester av äldre konstruktioner och kulturlager. Dessa undersöktes inte
närmare utan sparades och täcktes över. Lämningarna bestod bland annat av
ett trägolv, A33, och resterna av en stenmur, A32.
Schakt 5 grävdes även det inom den utökade förundersökningsytan och
förlades på områdets nordvästra del (figur 3), främst för att utröna om betongkällaren fortsatte även på ytans norra del, vilket den visade sig göra.
Schaktet var 4,8 meter långt, 2,3–2,5 meter brett och 2,0 meter djupt. Också
i detta schakt grävdes betonggolvet bort. Precis som i schakt 3 var källaren
här anlagd ovan trästockar och större stenar, det fanns även en stolpe direkt
under betongen. Denna grundläggning låg ovan de två utfyllnadslager som
också påträffades i schakt 3.

Kontexter
Vid förundersökningen påträffades sammanlagt 39 kontexter vilka alla kunde
sorteras under kategorierna lager, nedgrävning samt konstruktion. För utförligare kontextbeskrivningar se bilaga 2.
En stor del av undersökningsytan har påverkats av den sentida betongkällaren, anlagd 1911 (figur 4). Vid anläggandet av denna har man grävt ned en
betydande del av ytan till dels naturlig mark i söder, dels till äldre utfyllnadslager i norr. På ytans östra del fanns dock äldre lämningar bevarade, om än
skadade av nedgrävningen till källaren.
Bland konstruktionerna fanns tre eventuella träsyllar, rester av två stenmurar, en stolpe, en tegelkonstruktion samt rester av en stenläggning och ett
trägolv. Av dessa tolkas de flesta höra till en eller flera äldre faser, men då de
påträffades i olika schakt blir deras inbördes stratigrafiska relationer omöjliga
16
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Figur 14. Schakt 4 med kontexterna A32–36. Skala 1:80.

att säkerställa. Med äldre syftas i första hand på tiden innan anläggandet av
brandstationen. Den enda osäkra konstruktionsdetaljen var träsyllen, A5, som
påträffades i den östra kanten av schakt 1, på Johanssons karta från 1912 syns
nämligen en mindre byggnad stå just på den delen av gården och då träsyllen låg direkt under bärlagret kan den ha hört till gårdshuset och är i så fall
samtida med brandstationen, dvs. från 1900-talets början.
Inom kategorin lager ryms tre olika depositionstyper, primär-, sekundär-,
samt tertiärdeponerade lager. Det ryms även ett antal olika kulturlagertyper,
så som konstruktionslager, avfallslager, golvlager, raseringslager etc. Då undersökningen bestod av sökschaktsgrävning fick vi aldrig upp kulturlagren
helt i plan och vissa tolkningar blir därför något osäkra. Stor vikt har dock
lagts vid att redan i fält tolka lagren i den mån det varit möjligt genom att
studera dess sammansättning, innehåll samt kontaktytor. Det flesta av de
äldre lagren lämnades dock kvar för att kunna undersökas närmre vid en
efterföljande arkeologisk underökning. Från några av dessa, som bedömdes
kunna vara antingen primär- eller sekundäravsatta, samlades prover in för
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makrofossilanalys. De olika kulturlagertyper som påträffades var 3 utfyllnadslager, 1 raseringslager, 4 konstruktionslager, 2 fyllningar, 1 gårdslager,
1 avfallslager/odlingslager, 6 utjämningslager, 1 golvlager, 1 brukningslager
samt 2 otolkade lager.
Nedgrävning var den kontexttyp som förekom minst. Endast två nedgrävningar dokumenterades och de var båda av sentida art. Nedgrävningen, A4, till
källaren, A3, påträffades i schakt 1 och 3. Det moderna ledningsschaktet, A36,
dokumenterades även det som en nedgrävning och klassas som en modern
störning. Till stolpen A34 bör det rimligtvis finnas en nedgrävning (stolphål),
men då denna inte undersöktes närmare dokumenterades ingen sådan.
Då förundersökningen gjordes i form av en sökschaktsgrävning, går det
inte att koppla de olika kontexterna till varandra, och således inte heller göra
några djupgående tolkningar av undersökningsområdet.

Fynd
Fynden samlades in och registrerades per kontext och har basregistrerats i
museets föremålsdatabas Sofie, avseende sakord, material, antal etc. Fyndmaterialet består av 41 fyndposter och eftersom endast ett fåtal äldre lämningar
undersöktes mer ingående kan endast en generell bild över fynden ges.
Fynden som hittades är representativa för den tidigmoderna perioden. Den
största fyndposten var yngre rödgods, ett fåtal fyndposter består av fajans
och endast en fyndpost stengods som var av Westerwaldtyp. Sedan förekom
även enstaka textilier, kritpipsskaft, glas, slagg samt en nyckel. De djurben
som påträffades var överlag dåligt bevarade och endast ett kohorn kunde
samlas in. Samtliga fynd redovisas i fyndlistan i bilaga 5. Inga fynd har valts
ut för specialregistrering eller fördjupad analys.

Analyser
Makrofossilanalys
Totalt samlades 7 jordprover in för makrofossilanalys. Dessa togs i första
hand från kultulager som bedömdes vara primär- alternativt sekundärdeponerade och på så sätt kan återge en bild av platsens användande. Prover togs
ur kontexterna A11, A20, A21, A25, A28 och A30. Analyserna genomfördes
av Fil. Dr. Jens Heimdahl, arkeobotaniker vid Riksantikvarieämbetet Uv Mitt.
Sammanfattningsvis kan sägas att bevaringsförhållandena inom undersökningsytan över lag var exceptionellt goda. Detta syntes bland annat då
ömtåliga vävnader såsom hår och fjärdrar fanns bevarade i flera av proverna.
Dessutom görs bedömningen att de analyserade lagren legat in situ sedan deras
tillkomst och att eventuell omlagring bör ha skett innan depositionstillfället.
Bedömningen görs dels utefter lagrens kontaktytor, vilket utgjort en viktig
aspekt vid provtagningen i fält, dels då proverna inte innehöll några spår av
senare tiders rottrådar.
Resultaten från analyserna integreras delvis i följande tolkningsavsnitt
och för vidare presentation av metod och resultat hänvisas till Heimdahls
rapport, bilaga 3.

Dendrokronologisk analys
Från två trästockar, A27 och A29, sågades ur vardera ett prov vilka lämnades
för dendrodatering till Hans Linderson, Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, Lunds Universitet. För utförligare redogörelse
se bilaga 4.
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Stocken A27 var i mycket dåligt skick och gick dessvärre inte att datera.
Stocken A29 hade avverkats under åren 1602–1622, sannolikt under 1610-tal.
Felmarginalen beror på att de yttersta årsringarna saknades.

Vedartsanalys
Från utfyllnadslager A25 skickades ett prov för vedartsanalys. Syftet med
analysen var huvudsakligen att välja ut ett lämpligt prov att skicka vidare
för 14C-analys. Det prov som skickades till Thomas Batholin, Scandinavian
Dendro Dating, bestod av två kvistar vilka plockades från ett av de jordprov
som samlades in i fält.
Båda kvistarna bedömdes vara av gran och två- respektive femåriga. Till
14C-analys valdes den kvist med lägst egenålder.
14

C-analys

Från det äldsta utfyllnadslagret, A25, skickades ett prov för 14C-analys till
Ångströmslaboratoriet, Uppsala Universitet. Liknande utfyllnadslager har
påträffats under flera andra arkeologiska undersökningar i Falun. Det prov
som analyserades vedartbestämdes till gran och bedömdes ha en egenålder
på högst två år. Resultat från 14C-analysen (figur 15) visade att provet med en
sigmas noggrannhet med största sannolikhet, 38,6%, kan dateras till perioden
1523–1572 e.Kr (Ua-49918, 279±32).

Kritpipor
Vid förundersökningen hittades endast ett kritpipsskaft. Det låg i utfyllnad/
konstruktionslagret A31 som dokumenterades i sektion 2 (figur 22). Detta
skickades till Arne Åkerhagen för datering. Skaftet dateras till 1650–1750. Då
skaftet var utan dekor gick det inte att datera noggrannare.

Figur 15. Resultatet av 14C-analysen av en grankvist från utfyllnadslager A25. Kalibreringen är
genomförd i Oxcal 4.2 (Bronk Ramsey 2013) med kalibreringskurvan IntCal13 (Reimer et al. 2013).
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Figur 16 Bostadskasernen vid bradstationen hade en källarvåning av betong. Huset byggdes samtidigt
som brandstationen. Dalarnas musums bildarkiv.

Tolkning
Inom undersökningsområdet finns bevarade kulturhistoriskt intressanta
lämningar. Det rör sig om rester av kulturlager, åtminstone en gårdsyta och
en äldre källargrund. Lämningarna verkar dock till stora delar vara bort/
avgrävda där den gjutna betongkällaren ligger vilket gör att de endast påträffats bevarade på ytans östra del (figur 16). Det skall dock understrykas att
betongkällaren i norr var anlagd ovan äldre utfyllnadslager, och att det kan
finnas bevarade lämningar under källaren som inte fångats upp i sökschakten.
Hela ytan täcks av ett bärlager, A1, till den asfalterade parkeringen.
I schakt 1 framkom en äldre lämning i form av en stenkonstruktion, A7,
som kapats av den moderna betongkällaren, A3. Vilken typ av konstruktion
det är gick inte att fastställa. I den östra väggen i schakt 1 påträffades delar
av en träsyll, A5, samt ett konstruktionslager, A6, vilka tolkas vara relativt
samtida med brandstationen, dvs. kring 1910. Dock är dateringen inte helt
säker då konstruktionen aldrig undersöktes.
I schakt 2 påträffades flera äldre lämningar vilka verkar höra till åtminstone
två övergripande faser. Den yngre fasen består av tre kontexter, konstruktionslager, A19, i vilket det framkom flera stenlyft, A24. Dessa två kontexter
20
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tolkas utgöra resterna av en stenlagd yta. Ovan dessa låg även ett gårdslager,
A21, som tolkas vara primäravsatt och höra till brukningen av den stenlagda
ytan, detta lager var den enda kontexten som helt undersöktes i schaktet.
Det jordprov som samlades in för makrofossilanalys visade på att man hållit
både höns, getter och förmodligen nötkreatur och/eller häst på ytan, vilket
bland annat syntes i form av djurfoder som kvistar och starr, djurdynga samt
bevarade fjädrar och djurhår. Provet innehöll även en del köksavfall som
förkolnade sädeskorn (bilaga 3).
Den äldre fasen bestod av träsyllen A29, avfalls/odlingslagret A28, samt
stenläggningen A22. Under A28 syntes delvis ytterligare ett kulturlager, A30.
Detta skulle antingen kunna höra till samma fas som de ovanliggande kontexterna eller representera ytterligare en äldre fas, men då samtliga kontexter
lämnades kvar går det inte att tolka varken funktion eller ålder för A30. Två
jordprover samlades in från denna fas, trots att kontexterna inte undersöktes,
från A28 och A30 (bilaga 3). Resultaten visar att A28 snarare är ett odlingslager
än ett avfallslager samt att A30 (otolkat) innehöll rikliga mängder latrinavfall.
Från syllstocken A29 sågades ett prov ut för dendrokronologisk analys
vilken visade att stocken sannolikt fällts under 1610-talet.
Från schakt 2 samlades även två jordprover in från lager i sektion 1, A11 och
A20 (figur 22). A11 tolkades i fält som ett konstruktionslager, analysen indikerar en trampad gårdsplansmiljö. A20 tolkades i fält som ett brukningslager,
endast en mindre mängd kunde samlas in för analys. Provet innehöll bland
annat träkol, träflis samt en hel del djurhår.
I schakt 3 påträffades ett fåtal äldre lämningar. Dels var betongkällaren här
anlagd ovan två äldre utfyllnadslager, A25 och A26, dels påträffades i schaktets
södra vägg en träsyll/stock som sannolikt skurits av nedgrävningen till källaren A3. Ett prov sågades ut för dendrokronologisk analys, dock var stocken
i ett för dåligt skick och gick tyvärr inte att datera. Direkt öster om trästocken
stod resterna av en stör. Dessa två utgör sannolikt delar av en konstruktion,
vilken typ går dock inte att säga. Dess läge inom tomten antyder att det skulle
kunna röra sig om någon form av avfallskontext, detta antagande görs dock
med reservation för att den enbart undersökts i schaktväggen.
De två utfyllnadslagren A25 och A26 som påträffades i schakt 3 och 5, på
ytans norra del, tolkas höra till ett första anläggande av kvarteret. Detta trots
att betongkällaren A3 till viss del var anlagd direkt ovan dessa. A25 tolkas
representera en första anläggningsfas av kvarteret och 14C-analysen visar på
att detta skulle ha skett under början av den tidigmoderna perioden (figur
15). Dalarnas museum genomförde 2014 en schaktningsövervakning på Vågdragaren 5 i stadsdelen Elsborg, där daterades också det äldsta kulturlagret,
som likt A25 innehöll rikligt med organiskt material. Datering blev där något
äldre än i Stigaren, 1442–1492 e.Kr. Lagret tolkades även där som ett äldre planeringslager (Sunding 2014). Det understa kulturlagret har även daterats vid
tidigare undersökningar. Vid en schaktningsövervakning i Engelbrektsgatan
daterades ett huggspån ur lagret till 1516–1597, 1618–1641 e.Kr. (Lögdqvist
2005). Vid förundersökningen i Falan 22 dendrodaterades ett huggspån från
det understa kulturlagret till att trädet fällts 1626/27 (Carlsson 2011). Dessa
dateringar kan bidra till en tydligare bild av Falu stads äldsta historia och första anläggande. Det är betydelsefullt att sådana liksom andra analyser såsom
makrofossiler, utförs konsekvent vid undersökningar inom fornlämningen.
Då den naturliga topografin sluttar betydligt åt norr är det troligt att man
redan vid ett första anläggande har behövt fylla ut och stabilisera ytan. I
schakt 3 samlades två jordprover in från A25. Proverna innehöll ett blandat
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Figur 17. Schakt 4 med 1761 års karta i bakgrunden. Samtliga kontexter sammanfaller med läget för
källaren som finns inritad på kartan. Skala 1:300.

material med spår efter flera olika aktiviteter, däribland tröskning, beredning av lin och bryggning av öl. Det fanns också, precis som i A21, spår efter
djurhållning (bilaga 3). Den stora blandningen av organiskt material, från
flera olika typer av aktiviteter kan indikera både odling och utfyllnad, men
då lagret till stor del bestod av slagg är det troligare ett utfyllnadlager. För
vidare diskussion, se Heimdahl (bilaga 3).
I schakt 4 framkom i dess östra del resterna av flera äldre konstruktionsdetaljer samt ett par äldre kulturlager. Stenmuren A32 sammanfaller med
väggen till den källare som finns utritad på tomt 27 på 1761 års karta över
Falun (figur 17). Denna karta upprättades efter stadsbranden samma år och
inom de berörda delarna av staden har källare markerats. Till kartan finns
bifogat en lista över tomtägare och enligt den ska, som tidigare nämnts, tomt
27 ha ägts av Gruvarbetare Inge Danielson.
Också de andra konstruktionsdelarna som dokumenterades i schakt 4,
A33–35 samt A38–39, ligger i nära anslutning till källaren, men då inga lämningar undersöktes går det inte att tolka varken deras inbördes stratigrafiska
relationer eller exakta funktioner.
I schakt 5 påträffades endast den gjutna betongkällaren A3, dess grundläggning samt de två utfyllnadslagren A25 och A26. Schaktet togs främst upp för
att bekräfta att källaren fortsatte även på den norra delen av området, då den
inte framkom i schakt 4 på grund av störningen A36. Att A25 och A26 även
22
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fanns här tyder på att utfyllnadslagren förmodligen lagts ut på hela norra
delen av ytan.
Som nämnts tidigare ser kvarteret Stigaren ut att höra till de bebyggda delarna av Falun redan när 1628 års karta upprättas (figur 8). Den syllstock som
dendrodaterades har sannolikt avverkats någon gång under 1610-talet och
hör troligen till kvarterets äldsta bebyggelse som i så fall föregår regleringen
1646. Den 14C-analys som gjorts tyder på att det äldsta utfyllnadslagret härrör
från mitten av 1500-talet.
Det har vare sig i de arkeologiska resultaten eller från makrofossilanalyserna synts några spår efter stadsbranden 1761. Vad detta beror på kan ha
flera förklaringar. Antingen har inte kvarteret drabbats så hårt som 1761 års
karta visar, då endast två källare finns utritade, eller så har man städat undan
ordentligt efter branden. Det är också möjligt att de spår som funnits inte
fångats upp i förundersökningsschakten. Anläggandet av betongkällaren A3
har sannolikt också påverkat bevarandet av eventuella brandlager etc.
Sammanfattningsvis kan sägas att trots att en betydande del av arbetsområdet skadats av betongkällaren A3, så finns det flera bevarade lämningar av
äldre slag som bör undersökas och dokumenteras inför en exploatering. Stigaren 1 ligger inom en del av Falun som tidigare inte berörts av några större
arkeologiska undersökningar. Genom de lämningar som ändå finns bevarade
i kvarteret kan vi få en tydligare bild av hur området nyttjats i historisk tid,
då Falun växte fram som stad och när stadsdelen först anlades. Då vi från
kartmaterialet kan se att Stigaren 1 tidigare varit uppdelad i tre mindre tomter,
kan en fortsatt undersökning ge svar på frågor kring hur tomternas gränser
manifesterats och om det funnits andra uppdelningar inom området. Det går
också att arbeta vidare med de olika tomternas inre strukturer och ifall dessa
har ändrats över tid.
Dalarnas museum förordar att det inför kommande exploatering av området företas ytterligare arkeologiska undersökningar.

Sammanfattning
Då Gamla Brandstationen AB planerar att uppföra ett flerbostadshus inom
fastigheten Stigaren 1 i Falun har arkeologer från Dalarnas museum genomfört
en arkeologisk förundersökning. Stigaren 1 ligger inom fornlämningen Falun
68:1 som består av Faluns äldre stadslager med rötter i medeltiden. Arbetet
utfördes i september månad 2014 efter beslut av Länsstyrelsen Dalarna. Förundersökningsytan var ca 700 m2 och totalt undersöktes cirka 111 m2. Sammanlagt togs 5 sökschakt upp inom exploateringsområdet i vilka flera äldre
lämningar påträffades. Däribland kan nämnas en gårdsyta, en källargrund
samt flertalet kulturlager. De analyser som gjorts tyder på att kvarteret anlagts
någon gång under mitten på 1500-talet och att det på tomterna hållits djur
som getter, höns samt nötkreatur och häst.
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Utförandetid:
Total yta:
Undersökt yta:
DM projektnummer:
DM diarienummer:
DM fotoaccesion
DM fyndaccesion
Arkeologisk personal:
Fältarbetsledare:
Projektansvarig:

431-9313-2012
431-13219-2014
2014-08-06
2014-12-10
13F 4i Falun
Falu
68:1
Stigaren 1
N: 719049, E: 534160
114 möh
GNSS-mottagare med Nätverks-RTK
Thomas Bartholin, Scandinavian
Dendro Dating
Ångströslaboratoriet, Uppsala
Universitet
Jens Heimdahl, RAÄ UV Mitt
Arne Åkerhagen, Tobaks- &
Tändsticksmuseum
Gamla Brandstationen AB
2014-09-09 – 2014-09-12
413 m2
283 m2
86 m2
25 m2
1564
61/13
2014/34, 111 digitala bilder
22812
Emelie Sunding, Emelie Svenman
Emelie Sunding
Eva Carlsson

Dokumentationsmaterialet förvaras på Dalarnas museum.
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Figurförteckning
Figur 1. Utdrag ur terrängkartan med undersökningsområdet (UO) markerat med
en blå cirkel. Skala 1:20 000.
Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan med det ursprungliga förundersökningsområdet markerat med blått och det utökade området markerat med rött. Skala
1:1000.
Figur 3. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsområdet markerat med
blått. De fem sökschakten är markerade med rött. Skala 1:500.
Figur 4. Utdrag från Johanssons karta över Falun från 1912 rektifierad mot dagens fastighetskarta. Undersökningsytan är markerad med blått och de fem
sökschakten med rött. På kartan syns bostadskasernen utmed Hyttgatan. Skala
1:500.
Figur 5. Utdrag ur Skarins karta över Falun från 1886 rektifierad mot dagens fastighetskarta. Undersökningsområdet är markerat med blått och de fem sökschakten är markerade med rött. Skala 1:500.
Figur 6. Fotografi från år 1900 av bebyggelsen i den västra delen av kv. Stigaren 1,
tvåvåningshuset benämndes fattiggården. Dalarnas museums bildarkiv.
Figur 7. Utdrag ur 1761 års karta över Falun (LMV U9-1:1) rektifierad mot dagens
fastighetskarta. Kartan upprättades efter stadsbranden 1761. På kartan finns
källare utritade samt tomtnummer. Till kartan finns en lista över tomtägare
inom de branddrabbade områdena av Falun. Skala 1:500.
Figur 8. Förundersökningsområdet ungefärligt markerat med blå cirkel på Faluns
äldsta kartan från 1628 (Planteboken 21b, Riksarkivet).
Figur 9. Schakt 1-3 med de dokumenterade kontexterna markerade. Skala 1:200.
Figur 10. Södra delen av schakt 1. I bild syns den östra väggen till betongkällaren
A3 och det gjutna betonggolvet. Kanten till nedgrävningen A4 syns tydligt samt
fyllningen i denna, A9. Till höger i bild syns delar av stenkonstruktionen A7.
Foto från ostnordost. Fotograf Emelie Sunding.
Figur 11. Översikt schakt 2. Foto från NV. Fotograf Emelie Sunding
Figur 12. Översikt schakt 3. Centralt i schaktet syns den östra väggen till betongkällaren A3. Källarens golv har här grävts bort och under syns källarens
grundläggning bestående av stora stenbumlingar. Till höger i bild syns en av
de murade tegelväggarna som påträffades i källaren. Foto från väster. Fotograf
Emelie Svenman.
Figur 13. Den östra delen av schakt 3. I botten av schaktet syns den naturligt
avsatta silten A10. Ovan denna ligger utfyllnadslagren A25 och A26. Foto från
söder. Fotograf Emelie Sunding.
Figur 14. Schakt 4 med kontexterna A32-36. Skala 1:80.
Figur 15. Resultatet av 14C-analysen av en grankvist från utfyllnadslager A25. Kalibreringen är genomförd i Oxcal 4.2 (Bronk Ramsey 2013) med kalibreringskurvan IntCal13 (Reimer et al. 2013).
Figur 16. Bostadskasernen vid brandstationen hade källarvåning av betong. Huset
byggdes samtidigt som brandstationen. Dalarnas museums bildarkiv.
Figur 17. Schakt 4 med 1761 års karta i bakgrunden. Samtliga kontexter sammanfaller med läget för källaren som finns inritad på kartan. Skala 1:300.
Figur 18. Den sydvästra delen av schakt 1. I botten av schaktet syns golvet till den
gjutna betongkällaren, A3, och i schaktets kanter syns utfyllnadslagret A2 bestående av raseringsmassor från brandstationens bostadskasern. Foto från öst.
Fotograf Emelie Svenman.
Figur 19. Den södra delen av schakt 1. I bild syns den östra väggen till betongkällaren A3 och det gjutna betonggolvet. Kanten till nedgrävningen A4 syns tydligt
samt fyllningen i denna, A9. Till höger i bild syns delar av stenkonstruktionen
A7. Foto från ostnordost. Fotograf Emelie Sunding.
Figur 20. Schakt 2 med de dokumenterade kontexterna A21-22, A24 och A28-29
samt sektionerna 1 och 2 markerade. Skala 1:100.
Figur 21. Översikt över den norra delen av schakt 2 med kontexterna A21-22, A24
och A28-29. Foto från väst. Fotograf Emelie Sunding.
Figur 22. Sektion 1 i schakt 2. Skala 1:40.
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Figur 23. Sektion 1 med övergången mellan de dokumenterade lagret markerade.
Foto från sydväst. Fotograf Emelie Sunding.
Figur 24. Sektion 2 i schakt 2. Skala 1:40.
Figur 25. Den västra delen av schakt 3 där betongkällaren A3 påträffades. I schaktkanten syns en av de murade tegelväggarna. Foto från norr. Fotograf Emelie
Svenman.
Figur 26. De äldre konstruktionsresterna i den östra delen av schakt 4. Närmast
i bild syns golvplankorna till trägolv A33. Foto från väster. Fotograf Emelie
Sunding
Figur 27. Översikt schakt 5. I botten av schaktet syns utfyllnadslager A25. Foto från
nordväst. Fotograf Emelie Sunding.
Figur 28. Den östra väggen i schakt 1. På bilden syns syllstocken A5, konstruktionslagret A6 samt stenkonstruktionen A7. Till vänster om syllstocken syns även
ett betongrör för vilket stocken har sågats av. Foto från väster. Fotograf Emelie
Sunding.
Figur 29. Den norra delen av schakt 3. På bilden syns resterna av en stenläggning,
A22 samt syllstocken A27. Foto från norr. Fotograf Emelie Sunding.
Figur 30. Stenlyften A24 syns i konstruktionslagret A19 som mörka fläckar. Stenlyften var dels fyllda med gårdslagret A21 och dels med konstruktionslagret A19
varvat med varandra. Foto från nordöst. Fotograf Emelie Svenman.
Figur 31. Trästocken A27 som påträffades i den södra kanten av schakt 3. Foto från
norr. Fotograf Emelie Svenman.
Figur 32. Träsyllen A29 som påträffades i den norra delen av schakt 2. Stocken
lämnades kvar då den fortsatte in i schaktväggen. Ett prov sågades dock ut för
dendrokronologisk analys där den kunde dateras till 1610-tal. Foto från sydväst.
Fotograf Emelie Sunding.
Figur 33. Stenmuren A32 som påträffades i den södra kanten av schakt 4. Stenmuren tolkas höra till den källare som finns utritad på 1761 års karta. Foto från
norr. Fotograf Emelie Sunding.
Figur 34. Golvplankor i trägolvet A33 som påträffades centralt i schakt 4. Ovan
trägolvet fanns dels golvlagret A38 samt raseringslager A39, samtliga kontexter
lämnades kvar och täcktes med markduk. Foto från väster/lod. Fotograf Emelie
Sunding.
Figur 35. Tegelkonstruktionen A35 samt trästolpe A34 som påträffades i den norra
delen av schakt 4. Kontexterna dokumenterades enbart och täcktes sedan med
markduk innan igenfyllning av schaktet. Foto från söder. Fotograf Emelie Sunding.
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Schaktbeskrivningar

Bilaga 1

Schakt 1

Schakt 1 placerades så långt söderut som möjligt
i undersökningsområdet (figur 9). Schaktet var
14,6 meter långt, 2,3-2,9 meter brett, 1,5 meter
djupt och L-format. Huvuddelen av schaktet
grävdes ned till naturlig mark, A10. Det huvudsakliga syftet var att till att börja med fastställa
om bostadskasernen från 1911 haft källare, och
hur mycket den i så fall tagit i anspråk. Då 1912års karta visar att byggnaden tog upp en stor del
av undersökningsområdet var den eventuella
källaren och dess utbredning avgörande för den
fortsatta undersökningen.
Schaktet grävdes först i västsydvästligöstnordöstlig riktning med början ca 4,2 meter
från Hyttgatan. Överst under asfalten låg först
ett bärlager, A1. Redan tidigt påträffades rester
av bostadskasernens grund och det visade sig
också finnas rester av en gjuten betongkällare, A3. Källargrunden var igenfylld med
raseringsmassor, A2, från huset, dessa låg
direkt under bärlagret till parkeringen (figur
18). Källargrunden var ca 1,4 m djup, centralt
i schaktet fanns även resterna av en murad
tegelvägg i nornordväst-sydsydöst riktning,
sannolikt en innervägg. Schaktet grävdes åt öster till dess att den östra ytterväggen framkom,
vilket den gjorde vid 5,3 meter. Längst i väster
grävdes delar av betongkällarens golv bort för
att kontrollera bevarandegrad på eventuella
underliggande lämningar, källaren var dock
anlagd direkt ovan naturlig mark. Därefter togs
en skopbredd upp i nord-sydlig riktning, längs
källarens yttervägg, för att se om några äldre
lämningar fanns bevarade öster om den. I denna

Figur 19. Den södra delen av schakt 1. I bild syns den
östra väggen till betongkällaren A3 och det gjutna
betonggolvet. Kanten till nedgrävningen A4 syns tydligt
samt fyllningen i denna, A9. Till höger i bild syns delar
av stenkonstruktionen A7. Foto från ostnordost. Fotograf
Emelie Sunding.

del av schaktet framkom tydligt nedgrävningen,
A4, till källaren som var ca 0,45 meter bred och
fylld med brunt grus, A9 (figur 19). I den södra
delen av schaktets östra vägg fanns en syllstock,
A5, vilken låg ovan ett konstruktionslager, A6.
Konstruktionslagret, som bestod av slagg, syntes även delvis i schaktets södra vägg där det var
skuret av nedgrävningen A4. Både syllstocken
och konstruktionslagret lämnades intakta och
dokumenterades enbart. Direkt norr om A5
syntes i schaktväggen ett betongrör, det syntes
även att syllstocken sågats av för att ge plats åt
ledningen.
Centralt i den nord-sydligt riktade delen
av schaktet påträffades resterna av en stenkonstruktion, A7, vilken låg direkt ovan den
naturliga marken. Denna dokumenterades men
undersöktes ej närmre utan täcktes med markduk innan igenfyllning. Det syntes dock tydligt
att konstruktionen skurits av nedgrävningen
A4, vilket innebär att den är äldre än källaren. I
övrigt grävdes denna del av schaktet ned till naturlig mark vilken här framkom ca 113,12 m.ö.h.
Kontexter: A1-10.

Schakt 2

Figur 18. Den sydvästra delen av schakt 1. I botten av
schaktet syns golvet till den gjutna betongkällaren, A3,
och i schaktets kanter syns utfyllnadslagret A2 bestående
av raseringsmassor från brandstationens bostadskasern.
Foto från öst. Fotograf Emelie Svenman.

Schaktet förlades i nära anslutning till schakt
1 och grävdes i nordnordvästlig-sydsydöstlig
riktning ca 1,1 meter öster om betongkällarens
östra yttervägg (figur 9). Schaktet var ca 12,2
meter långt, 2,8 meter brett och 1,0-1,2 meter
djupt. Överst under asfalten låg först bärlagret
A1. I norra delen av schaktet, från den norra
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Sektion 2
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Sektion 1

A21 Gårdslager
A22 Stenar

I den södra delen av schaktet som grävdes
ned till naturlig mark syntes vid schaktningen
enbart olika lager bestående av slagg, dessa
dokumenterades genom sektionsritning, del av
den östra schaktväggen, sektion 1(figur 22 & 23),
och del av den västra schaktväggen, sektion 2
(figur 24). Vid rensning av den östra schaktväggen blev det dock tydligt att konstruktionslager
A19 förmodligen fortsatt längre åt söder men att
detta missats vid schaktningen. Det gick även i
sektionen att se hur A19 hade en ojämn ovandel,
vilket kan indikera att stenlyft och då gårdsytan
även fortsatte längre söder ut.
Kontexter: A10-22, A24 samt A28-31.

A24 Stenlyft
A28 Avfallslager
A29 Träsyll
Sektioner
Schakt 2

0

1
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Figur 20. Schakt 2 med de dokumenterade kontexterna
A21-22, A24 och A28-29 samt sektionerna 1 och 2
markerade. Skala 1:100.
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schaktkanten och ca 5,4 meter åt söder, påträffades äldre kulturlager och konstruktionsdelar
(figur 21). I övrigt grävdes schaktet ned till naturlig mark, vilken här framkom ca 112,95 m.ö.h.
De äldre kontexter som påträffades var dels
en förmodad gårdsyta, vilken endast fanns
bevarad i form av ett konstruktionslager, A19,
med flera stenlyft, A24 (figur 20). Stenlyften var
fyllda med ett gårdslager, A21, som låg varvat
med A19. Gårdslagret täckte även resten av A19.
Det påträffades även en syllstock, A27, rester
av en äldre stenläggning, A22 och ett förmodat
avfallslager, A28. Dessa lämningar sparades
till en efterföljande arkeologisk undersökning.
Endast gårdslager A21 grävdes bort för hand,
från detta och även avfallslager A28 samlades
prover in för makrofossilanalys. I denna del av
schaktet hittades även en del fynd, såsom skärvor av yngre rödgods, fajans samt kritpipsskaft.

Figur 21. Översikt över den norra delen av schakt 2 med
kontexterna A21-22, A24 och A28-29. Foto från väst.
Fotograf Emelie Sunding.
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1. A1. Bärlager till parkeringen bestående av
beige sand samt stenkross.
2. A13. Utjämningslager bestående av slagg samt
brungrå, sandig silt. Inslag av kol- och tegelfnyk.
3. A14. Utjämningslager bestående huvudsakligen
av slagg och träkol, svart.
4. A15. Utjämningslager bestående huvudsakligen
av slagg, obränt trä samt träkol, rostbrunt till
färgen.
5. A16. Utjämningslager bestående huvudsakligen
av sand, grus och småsten, grått.
6. A17. Utjämningeslager bestående huvudsakligen av slagg och träkol, svart.
7. A18. Utjämningslager bestående huvudsakligen
av sand, slagg och träflis, grått.
8. A11. Konstruktionslager bestående organiskt
material som träflis, näver, kvistar samt sandig
silt, svartgrått, PM1.
9. A19. Konstruktionslager till en gårdsyta bestående av ljusbeige silt.
10. A20. Brukningslager bestående av grusig,
grövre, humös sand, grått. Från detta lager
samlades ett prov in för makrofossilanalys,
PM2.
11. A10. Den naturligt avsatta bottensilten, beige.
Figur 22. Sektion 1 i schakt 2. Skala 1:40.
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Figur 23. Sektion 1 med övergången mellan de dokumenterade lagren markerade. Foto från sydväst. Fotograf
Emelie Sunding.

Figur 25. Den västra delen av schakt 3 där betongkällaren
A3 påträffades. I schaktkanten syns en av de murade
tegelväggarna. Foto från norr. Fotograf Emelie Svenman.

Schakt 3

Schaktet var 10,4 meter långt, 2,0-2,5 meter
brett och 2,0-2,5 meter djupt (figur 12). Överst
under asfalten låg i hela schaktet bärlagret A1.
Betongkällarens, A3, östra yttervägg påträffades
centralt i schaktet, ca 0,4 meter under marknivån, och väster om den påträffades även betonggolvet till källaren. I källaren påträffades även
två murade tegelväggar, i öst-västlig riktning
(figur 25). Källaren var precis som i schakt 1 fylld
med utfyllnadslager A2. Nedgrävningen, A4, till
källaren var i detta schakt påtagligt bredare än i
schakt 1, ca 1,2 meter, och fyllt med slagg istället
för som i schakt 1 med grus. Också i detta schakt
grävdes källarens golv bort och här var källaren
gjuten ovan en grund bestående av stora stenbumlingar och trästockar (figur 12). Dessa tolkas
dock ej vara äldre utan just en grundläggning
för källaren. Under grundläggningen till källaren låg först ett rostfärgat utfyllnadslager, A26,
bestående av slagg och sedan ett svart utfyllnadslager, A25, bestående av slagg, träflis, och
organiskt material (figur 13). Från A25 samlades
dels prover in för makrofossilanalyser och dels
ett prov för 14C-analys.
Öster om källaren fanns äldre, fragmentariskt
bevarade, lager och konstruktionsdelar. Dessa
var dock till stor del skadade av nedgrävningen
till källaren och det var svårt att avgöra vad
som var orört eller omgrävt. Det påträffades
bland annat ett lager, som påminde mycket om
avfallslager A28 från schakt 2, det fanns dock
bara en liten rest kvar. I schaktets södra vägg
påträffades resterna av en trästock, A27, ca 0,4
meter under nedgrävningen till källaren. Direkt
öster om stocken stod även resterna av en stör.
Trästocken tolkas som en möjlig träsyll och från
den sågades ett prov ut för dendrodatering.
Också i denna del av schaktet fanns de båda
utfyllnadslagren A25 och A26, vilka inte verkar
ha påverkats av anläggandet av källaren. Det
tolkas båda höra till en äldre anläggningsfas.
Schaktet grävdes i den östra delen ned till na-

Schaktet grävdes längs förundersökningsytans
norra kant i sydvästlig-nordöstlig riktning (figur
9). Placeringen av schaktet valdes främst för
att se hur eventuella äldre lämningar kunde
fortsätta på den norra delen av exploateringsområdet, men också för se om betongkällaren
fortsatte åt norr och hur äldre lämningar förhöll
sig till denna.
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1. A1. Bärlager till parkeringen bestående av
beige sand samt stenkross.
2. A13. Utjämningslager bestående av slagg samt
brungrå, sandig silt. Inslag av kol- och tegelfnyk.
3. A14. Utjämningslager bestående huvudsakligen
av slagg och träkol, svart.
4. Lins med roströd sand som tolkas höra till A14.
5. Lins med ljusbeige, sandigt grus med inslag av
småsten.
6. Lins med ljusbeige, homogen lera.
7. A31. Utfyllnadslager/konstruktionslager bestående av slagg, slaggkross samt träkol, svart.
8. A21. Gårdslager bestående av humös, organisk
sand samt organiskt material som träflis, svartbrunt.
9. A19 Konstruktionslager bestående av ljusbeige
silt
10. A10 Naturligt lager bestående av ljusbeige –
ljusgrå silt.
Figur 24. Sektion 2 i schakt 2. Skala 1:40.
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Figur 26. De äldre konstruktionsresterna i den östra delen
av schakt 4. Närmast i bild syns golvplankorna till trägolv
A33. Foto från väster. Fotograf Emelie Sunding

Figur 27. Översikt schakt 5. I botten av schaktet syns
utfyllnadslager A25. Foto från nordväst. Fotograf Emelie
Sunding.

turlig mark, vilken här framkom ca 2,5 meter
under marknivån.
Kontexter: A10, A23 samt A25-27.

ett trägolv, A33, vilket syntes intill störningen
A36 som hade skadat golvplankorna. Golvet
överlagrades av ett golvlager, A38, som i sin
tur överlagrades av ett förmodat raseringslager,
A39. Alla dessa kontexter lämnades kvar och
täcktes över med markduk.
När de digitala inmätningarna från schakt
4 lades in ovan Falu stadskarta från 1761 sammanföll placeringen för stenmuren A32 med en
källare inritad på den dåvarande tomt 27. På
senare kartor finns det dock ingen bebyggelse
inritad på denna del av området och det är sannolikt så att vi i schakt 4 påträffade rester från
källaren på 1761 års karta.
Kontexter: A10, A32-A39.

Schakt 4

Schaktet förlades på den norra delen av exploateringsområdet, utanför det ursprungliga
förundersökningsområdet efter beslut från länsstyrelsen om utökad förundersökning. Eftersom
både den yngre betongkällren och äldre lämningar verkade fortsätta in på den norra delen
av området beslutades att gräva ett sökschakt i
den norra kanten (figur 3).
Schaktet var 5,1 meter långt, 2,3-2,6 meter
brett, 1,2-2 meter djupt och grävdes i sydvästlignordöstlig riktning. Överst under asfalt låg i
hela schaktet bärlagret A1. Redan tidigt blev
det tydligt att stora delar av schaktet bestod
av omrörda massor, fyllningen A37, som först
låg i hela schaktet men sedan ökade i tjocklek i
schaktets västra del. Fyllningen innehöll bland
annat asfaltsbitar och plast. I schaktets västra
del påträffades på 2 meter djup en vattenledning
och nedgrävningen, A36, till den syntes tydligt i
schaktkanterna. Vattenledningen var nedgrävd
i naturlig mark och i schaktet syntes inga rester
av betongkällaren. I fyllningen till störningen
påträffades emellertid en större bit betong som
såg ut att komma från källarens golv. Förmodligen har källaren tagits bort i denna del när
ledningsschaktet grävdes.
I schaktets östra del fanns under fyllningen
A37 äldre konstruktionsrester och kulturlager
(figur 26). I schaktets södra vägg fanns resterna
av en stenmur, A32. En liknande stenmur syntes även i schaktets norra vägg dock längre åt
väster, precis i kanten av störningen A36. I den
nordvästra delen av schaktet fanns en trästolpe,
A34, och resterna av en tegelkonstruktion, A35.
Då A35 endast syntes i schaktväggen var det
svårt att avgöra vilken typ av konstruktion det
rörde sig om. I schaktet fanns även resterna av
32

Schakt 5

Schaktet förlades till den nordvästra delen av
exploateringsområdet och var också det del av
den utökade förundersökningen (figur 3). Eftersom betongkällaren inte påträffades i schakt 4
på grund av störningen A36, behövdes det en
försäkring om källarens fortsatta utbredning på
den norra delen av ytan.
Schaktet var 4,8 meter långt, 2,3-2,5 meter
brett, 2,0 meter djupt och grävdes i nornordvästlig-sydsydöstlig riktning (figur 27). Överst
under asfalten låg i hela schaktet bärlagret A1,
under detta kom utfyllnadslagret A2 som även
påträffades i schakt 1 och 3. Också i detta fall låg
det som utfyllnad i betongkällaren vars gjutna
golv framkom även här. Golvet grävdes bort och
källaren var även här gjuten ovan en grund av
större stenar och trästockar. Denna grundläggning låg i sin tur ovan de äldre utfyllnadslagren
A25 och A26 som tidigare beskrivits i schakt
3. Schaktet grävdes enbart ner till övergången
mellan de båda utfyllnadlagren. Då schaktet
grävdes främst i kontrollsyfte och då inga äldre
lämningar påträffades, förutom utfyllnadslagren, fylldes det igen utan markduk.
Kontexter: A1-A3 samt A25-A26.
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Kontextbeskrivningar

A1 Bärlager

Konstruktionslager utlagt i utjämnande och
bärande syfte för ovanliggande asfalt. Lagret
bestod av beige sand och grus och var ca 0,3-0,4
m tjockt. Lagret påträffades i samtliga sökschakt
och låg med största sannolikhet över hela ytan.
Övergången mot underliggande A2 var skarp
och tydlig.
1. Deposition - Tertiär
2. Handling – Konstruktion
Schakt: 1, 2, 3, 4 och 5

A2 Utfyllnadslager

Utfyllnadslager i källaren A3, bestående av
raseringsmassor. Lagret låg direkt under A1,
var ca 1,2 m tjockt och fyllde hela källaren.
Lagret innehöll tegelbrockor, betongbitar/kross,
kalkbruk, träbitar, sand och grus. Raseringsmassorna kommer med största sannolikhet från
bostadkasernen och rivningen av den. Lagret
var väldigt luckert, vilket förklarar varför den
nutida parkeringen haft problem med sättningar
och gropar.
1. Deposition – Primär
2. Handling – Destruktion
Schakt: 1, 3 och 5.

A3 Källargrund

Gjuten källargrund till bostadkasernen som
färdigställdes 1911. Grunden bestod av betong
och var gjuten på plats. I schakt 3 fanns på den
östra väggen rester av själva gjutformen bevarad. Källaren var igenfylld med utfyllnadslager
A2. I schakt 1 var källaren anlagd direkt ovan
den naturliga marken, A10, medan den i schakt
3 och 5 hade en rejälare grundläggning i form
av större stenar och trästockar. Denna grundläggning ingår i samma kontext som själva
betongkällaren. I dessa två schakt låg grundläggningen ovan det äldre utfyllnadlagret A26.
Källarens östra yttervägg framkom både i schakt
1 och 3, ca 0,3 m under marknivån och var ca
0,68 m bred. I schakt 4 förväntades ytterväggen
komma fram, dock fanns där istället ett modernt
ledningsschakt. I schakt 1 påträffades resterna
av en murad tegelvägg, innervägg, i NNV-SSÖ
riktning och i schakt 3 framkom två sådana murade tegelväggar i VSV-ÖNÖ riktning.
Schakt: 1, 3 och 5.
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A4 Nedgrävning

Nedgrävning till källargrunden A3 synlig i
schakt 1 och 3 öster om källarens yttervägg. I
schakt 1 var nedgrävningen ca 0,36 m bred och
i schakt 3 ca 1,2 m bred. Nedgrävningen var
fylld med A9, som även den varierade mellan
de två schaktet. Nedgrävningen tömdes aldrig
och ingen utförligare beskrivning eller mått kan
således anges.
Schakt: 1 och 3.

A5 Träsyll

Träsyll i den södra delen av den östra väggen i
schakt 1 (figur 28). Syllen hör förmodligen till ett
mindre gårdshus samtida med brandstationen
(ca 1911). Byggnaden finns dokumenterad på foton från tidigt 1900-tal. Träsyllen var 1,6 m lång,
0,3 m hög och låg ovan konstruktionslagret A6.
Då syllen påträffades i schaktväggen undersöktes den inte utan lämnades kvar till en eventuell
arkeologisk undersökning. Syllstocken var i norr
avsågad till förmån för ett betongrör.
Schakt: 1.

A6 Konstruktionslager

Konstruktionslager till träsyllen A5 bestående
av slagg och slaggkross (figur 28). Lagret var
svart och ca 0,3 m tjockt. Lagret låg direkt ovan
den naturliga marken, A10, och övergången var
skarp och tydlig. Syntes både i den östra och den
södra schaktväggen. Lagret var i väster skuret
av nedgrävningen A4.
1. Deposition – Tertiär
2. Handling – Konstruktion
Schakt: 1.

Figur 28. Den östra väggen i schakt 1. På bilden
syns syllstocken A5, konstruktionslagret A6 samt
stenkonstruktionen A7. Till vänster om syllstocken syns
även ett betongrör för vilket stocken har sågats av. Foto
från väster. Fotograf Emelie Sunding.
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A7 Stenkonstruktion

I schakt 1 framkom öster om källargrunden en
äldre stenkonstruktion bestående av 0,12-0,3
m stora stenar lagda direkt ovan den naturliga
marken, A10. Konstruktionen var tydligt skuren av nedgrävningen, A4 och alltså äldre än
denna och således också äldre än källargrunden.
Konstruktionen undersöktes inte närmre utan
täcktes över med markduk innan igenfyllning.
Schakt: 1

A8 Lager

Lagret återfanns endast i den södra väggen i
schakt 1 där det låg ovan konstruktionslager A6.
Lagret undersöktes inte men det syntes tydligt
att det skurits av nedgrävningen A4. Lagret var
ca 0,15 m tjockt i schaktväggen.
Schakt: 1.

A9 Fyllning

Fyllning i nedgrävningen A4. Lagret undersöktes inte utan togs endast fram med maskin.
Nedgrävningen och fyllningen framkom dels
i schakt 1 och dels i schakt 3. I schakt 1 bestod
fyllningen av brun, grusig sand (figur 19) och i
schakt 3 utgjordes den istället av gråsvart slagg.
Schakt: 1

A10 Bottensilt

Inom exploateringsområdet utgjordes den
naturliga marken av en ljusbeige – ljusgrå silt.
Den naturliga topografin sluttade påtagligt åt
norr, i schakt 2 påträffades A10 ca 1,0 m under
marknivån medan den i schakt 3 framkom först
vid ca 2,5 m djup.
Schakt: 1, 2 och 3.

A11 Konstruktionslager

Lager i schakt 2 som endast delvis undersöktes
och dokumenterades i sektion 1. Lagret, som var
svartgrått, bestod av organiskt material, träflis,
näver, kvistar och sandig silt. Kan vara samma
som A21. Ett prov samlades in för makrofossilanalys.
1. Deposition – Oklart
2. Handling – Oklart
Schakt: 2.

A13 Utjämningslager

Utjämningslager bestående huvudsakligen av
slagg, brungrått. Endast dokumenterat i sektion 1.
1. Deposition – Tertiär
2. Handling – Konstruktion
Schakt: 2.
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A14 Utjämningslager

Utjämningslager bestående huvudsakligen av
slagg och träkol, svart. Endast dokumenterat
i sektion 1.
1. Deposition – Tertiär
2. Handling – Konstruktion
Schakt: 2.

A15 Utjämningslager

Utjämningslager bestående huvudsakligen av
slagg, obränt trä och träkol, rostbrunt. Endast
dokumenterat i sektion 1.
1. Deposition – Tertiär
2. Handling – Konstruktion
Schakt: 2.

A16 Utjämningslager

Utjämningslager bestående huvudsakligen av
sand, grus och småsten, grått. Endast dokumenterat i sektion 1.
1. Deposition – Tertiär
2. Handling – Konstruktion
Schakt: 2.

A17 Utjämningslager

Utjämningslager bestående huvudsakligen av
slagg och träkol, svart. Endast dokumenterat
i sektion 1.
1. Deposition – Tertiär
2. Handling – Konstruktion
Schakt: 2.

A18 Utjämningslager

Utjämningslager bestående huvudsakligen av
sand, slagg och träflis, grått. Endast dokumenterat i sektion 1.
1. Deposition – Tertiär
2. Handling – Konstruktion
Schakt: 2.

A19 Konstruktionslager

Konstruktionslager till en gårdsyta/stenlagd yta,
bestående av ljusbeige silt. I lagret syntes flera
stenlyft, A24, som framkom vid handrensning
av ytan. Konstruktionslagret överlagrades av
gårdslagret A21.
1. Deposition – Tertiär
2. Handling – Konstruktion
Schakt: 2.

A20 Brukningslager

Lager som endast dokumenterades i sektion
1, var grått och bestod grusig, grövre, humös
sand. Överlagrades av A19 och låg direkt ovan
den naturliga marken, A10. Då lagret skiljde sig
påtagligt från de ovanliggande utfyllnadslagren
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A24 Stenlyft

Figur 29. Den norra delen av schakt 3. På bilden syns
resterna av en stenläggning, A22 samt syllstocken A27.
Foto från norr. Fotograf Emelie Sunding.

och gav intrycket av att vara avsatt på plats samlades ett prov in för makrofossilanalys.
1. Deposition – Primärt/sekundärt
2. Händelse – Brukning
Schakt: 2.

A21 Gårdslager

Gårdslager ovan A19 i schakt 2. Lagret fyllde
även stenlyften A24 dock varvat med A19,
vilket sannolikt uppstått när stenarna dragits upp – en viss del av det underliggande
konstruktionslagret dras med upp samtidigt
som det ovanliggande gårdslagret vänds ner.
Gårdslagret bestod av träflis, sandig silt och
humöst organiskt material och var svartbrunt.
A21 var den enda äldre kulturlagret som undersöktes helt för hand och ett prov samlades
in för makrofossilanalys. Lagret fortsatte dock
in i schaktkanterna både i Ö, V och N.
1. Deposition – Primärt
2. Handling – Brukning
Schakt: 2.

A22 Stenläggning

Stenlyft synliga i konstruktionslager A19, ungefär 6 stenlyft undersöktes (figur 30). Stenlyften
var fyllda med gårdslager A21 varvat med konstruktionslager A19, sannolikt har detta uppstått
vid upptagandet av stenarna. En del av det
underliggande konstruktionslagret dras med
upp samtidigt som det ovanliggande gårdslagret faller ner. På grund av detta var det i vissa
fall svårt att avgränsa stenlyften, då fyllningen
delvis bestod av samma lager som bör utgöra
botten för stenlyften. Stenlyften var 0,15x0,2 –
0,35x0,4 m i plan och 0,04-0,06 m djupa.
Schakt 2.

A25 Utfyllnadslager

Tjockt utfyllnadslager, ca 0,5-0,8 m tjockt, lagt
direkt ovan den naturliga marken, A10. I schakt
3 grävdes lagret delvis i botten och övergången
till A10 framkom på ca 2,5 m under marknivån.
Lagret påträffades i schakt 3 och 5 och finns sannolikt utlagt över hela norra delen av ytan, där
den naturliga marken sluttar kraftigt. Lagret var
svart och bestod av slagg och organiskt material
såsom kvistar, huggspån, träflis och barr. Mot
botten av lagret började vatten att tränga fram
och hela lagret var fuktigt. Betongkällaren A3
var anlagt på ovanliggande utfyllnadslager
A26, dock verkar både A26 och A25 höra till en
äldre anläggningsfas. I schakt 3 påträffades ovan
utfyllnadslagren resterna av en äldre träkonstruktion, A27, som skurits av nedgrävningen
till källaren, A3. Från A25 samlades tre prover
in för makrofossilanalys samt ett för 14C-analys.
I den östra delen av schakt 3 hittades ett kohorn
och skärvor av yngre rödgods.
1. Deposition – Tertiär
2. Handling – Konstruktion
Schakt: 3 och 5.

Ett flertal stenar troligen ingående i en stenläggning framkom i NV delen av schakt 2 (figur 29).
Vi undersökningstillfället såg det ut som om
stenarna låg i avfallslagret A28, men då A28
ej är undersökt och stenarna lämnades kvar i
sitt ursprungliga läge gick relationerna inte att
säkert avgöra. Det var dock tydligt att konstruktionslagret A19 delvis överlagrade både A22 och
A28. Stenarna var ca 0,35x0.6–0,24x0,27 m stora
och samtliga lämnades kvar och täcktes över
inför igenfyllning.
Schakt: 2.

A23 Gjutform (1900-tal)

I schakt 2 påträffades fragmentariskt bevarade
delar av gjutformen till betongkällaren A3 i form
av 2 träplankor tätt sittande mot betongen.
Schakt: 3.

Figur 30. Stenlyften A24 syns i konstruktionslagret
A19 som mörka fläckar. Stenlyften var dels fyllda med
gårdslagret A21 och dels med konstruktionslagret A19
varvat med varandra. Foto från nordöst. Fotograf Emelie
Svenman.
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Figur 31. Trästocken A27 som påträffades i den södra
kanten av schakt 3. Foto från norr. Fotograf Emelie
Svenman.

A26 Utfyllnadslager

Utfyllnadslager som endast verkar finnas på
ytans norra del, där den naturliga marken sluttar kraftigt. Lagret var rostfärgar och innehöll i
huvudsak större slaggklumpar och var ca 0,4-0,5
m tjockt i de schakt som det dokumenterades.
Även om betongkällaren A3 var anlagd ovan
A26 tolkas både det och underliggande A25 vara
från en äldre anläggningsfas. Kvarteret har varit
bebyggt redan under 1600- och 1700-talet och
det har även då behövts fyllas ut inför anläggande av tomter och hus.
1. Deposition – Tertiär
2. Handling – Konstruktion
Schakt 3 och 5.

A27 Träsyll

Trästock som framkom i södra kanten av
schakt 3 (figur 31). Då den satt i schaktkanten
var det svårt att avgöra om den ingått i någon
konstruktion, men då det framkom en träsyll
i norra delen av schakt 2 på ungefär samma
nivå som A27 skulle de möjligtvis vara delar av
samma konstruktion. Stocken plockades upp
och ett prov sågades ut för dendrodatering.
Trästocken var 0,5 m lång och kapad i väster
av nedgrävningen A4, till källaren A3. I östra
kanten av trästocken stod även en trästör, som
förmodligen ingår i samma konstruktion.
Schakt: 3.

A28 Avfallslager/Odlingslager

Humöst, brunt lager bestående av sand. Lagret
undersöktes ej, dock samlades ett prov in för
makrofossilanalys. I lagret låg träsyllen A29,
dock är relationerna något osäkra och det kan
vara så att A28 egentligen ligger upp mot A29.
Lagret påträffades i norra delen av schakt 2,
dock fann det i schakt 3 rester av ett lager som
påminde mycket om A28, dock var det endast
fragmentariskt bevarat där.
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Figur 32. Träsyllen A29 som påträffades i den norra
delen av schakt 2. Stocken lämnades kvar då den
fortsatte in i schaktväggen. Ett prov sågades dock ut för
dendrokronologisk analys där den kunde dateras till 1610tal. Foto från sydväst. Fotograf Emelie Sunding.

1. Deposition – Sekundär
2. Handling – Brukning
Schakt 2 och 3.

A29 Träsyll

Trästocken påträffades i norra delen av schakt
2 (figur 32), hela stocken var inte synlig utan
det fortsatte in i den N schaktväggen. Stocken
dokumenterades och ett prov sågades ut för
dendrodatering, varpå den täcktes över inför
igenfyllning. Den synliga delen av stocken
var 1,9 m lång och 0,2 m tjock, dock var den
skadad i S.
Schakt 2.

A30 Lager

Lager bestående av träflis, sand och silt som endast framkom delvis då det låg under A28 som
inte heller undersöktes. Förmodligen låg lagret
in under träsyllen A29 och stenarna A22. Går ej
att säkert tolka de stratigrafiska förhållandena
då ytan sparas till efterföljande arkeologisk
undersökning.
1. Deposition – Okänd
2. Handling – Okänd
Schakt: 2.

A31 Utfyllnadslager/Konstruktionslager

Lagret som bestod av slagg, slaggkross och träkol dokumenterades enbart i sektion 2. Tolkning
och utbredning blir därför osäker.
1. Deposition – Tertiär
2. Handling – Konstruktion
Schakt: 2.

A32 Stenmur

Stenmur som påträffades i den södra kanten av
schakt 4 (figur 33). Muren bestod av 5 skift av
grovt huggen natursten och var skadad i norr
av störningen A36. Stenarna var ca 0,14x0,28
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Figur 33. Stenmuren A32 som påträffades i den södra
kanten av schakt 4. Stenmuren tolkas höra till den källare
som finns utritad på 1761 års karta. Foto från norr.
Fotograf Emelie Sunding.

–0,18x0,5 m stora, muren i sig var 0,7x0,7 m
stor. Ingen sammanfogning var synlig utan konstruktionen verkade vara kallmurad. Sparad till
efterföljande arkeologisk undersökning.
Schakt: 4.

A33 Trägolv

Trägolv som påträffades centralt i schakt 4
(figur 34). Endast en liten del var synlig då det
överlagrads av både ett golvlager, A38, och ett
raseringslager, A39. Båda dessa lager lämnades
kvar till efterföljande arkeologisk undersökning.
Den synliga delen av golvet bestod av 5 golvplankor som var ca 0,05 m tjocka och 0,16-0,18 m
breda. Den västra delen av trägolvet var avgrävt
av störningen A36. Ingår sannolikt i samma
konstruktion som A32, A34 och A35.
Schakt 4.

Figur 35. Tegelkonstruktionen A35 samt trästolpe A34
som påträffades i den norra delen av schakt 4. Kontexterna
dokumenterades enbart och täcktes sedan med markduk
innan igenfyllning av schaktet. Foto från söder. Fotograf
Emelie Sunding.

A34 Stolpe

Trästolpe i den norra delen av schakt 4 som var
ca 0,12 m tjock (figur 35). Den undersöktes inte
utan lämnades kvar tillsammans med de övriga
konstruktionsdetaljerna i schaktet.
Schakt 4.

A35 Tegelkonstruktion

Tegelkonstruktion påträffad i den norra väggen
på schakt 4 intill stolpen A34 (figur 35). Undersöktes inte utan lämnades kvar tillsammans
med övriga konstruktionsdetaljer i schaktet.
Den synliga delen var ca 0,64x0,66 m stor och
var sammanfogad med kalkbruk.
Schakt: 4.

A36 Störning

Modernt ledningsschakt till vattenledning, dock
ur bruk. Den västra halvan av schakt 4 utgjordes av A36 som var fylld med A37. Ledningsschaktet hade skadat konstruktionsdetaljerna
A32-A35 samt lagren A38 och A39. Förmodligen
hade även betongkällaren A3 och utfyllnadslagren A25 och A26 grävts bort. Ledningen påträffades ca 2 m under marknivån och låg tillsynes
direkt i den naturliga marken, A10.
Schakt: 4.

A37 Fyllning

Figur 34. Golvplankor i trägolvet A33 som påträffades
centralt i schakt 4. Ovan trägolvet fanns dels golvlagret
A38 samt raseringslager A39, samtliga kontexter lämnades
kvar och täcktes med markduk. Foto från väster/lod.
Fotograf Emelie Sunding.

Fyllning i ledningsschaktet A36 bestående av
sten, tegel, grus, sand samt modernt glas och
asfalt. Fyllningen låg delvis över konstruktionsdetaljerna i östra delen av schakt 4 och var
0,25-1,5 m tjock.
1. Deposition – Tertiär
2. Handling – Konstruktion
Schakt: 4.
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A38 Golvlager

Golvalger avsatt ovan trägolvet A33 (figur 34),
endast synligt centralt i schakt 4, då det i övrigt
överlagrades av raseringslager A39. Lagret
sparades tillsammans med övriga lämningar
i den östra delen av schaktet till efterföljande
arkeologisk undersökning.
1. Deposition – Primär
2. Handling – Brukning
Schakt: 4.

38

A39 Raseringslager

Raseringslager påträffat i den östra delen av
schakt 4 (figur 34). Hör förmodligen till en destruktionsfas kopplad till de övriga lämningarna
i denna del av schaktet. Undersöktes inte utan
lämnades kvar till efterföljande arkeologisk
undersökning. Lagret innehöll grus, kalkbruk
samt tegelkross. Överlagrades fysiskt av fyllningen A37.
1. Deposition – Primär
2. Handling – Destruktion
Schakt: 4.
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Makroskopisk analys

Jens Heimdahl, Riksantikvarieämbetet, UV
Region mitt 2014-11-24

Bakgrund och syfte

Under den arkeologiska förundersökningen i
kv. Stigaren 1 i Falun, hösten 2014, togs 7 jordprover från olika kulturlager för makroskopisk
analys. Lämningarna består av urbana kulturlager från 1500-talet fram till 1700-talet. Eftersom
mycket lite material från Falun analyserats
på detta sätt tidigare är frågeställningen inför
analyserna mycket allmänt hållna. Vilken typ
av verksamhet speglas i materialet, och vilka
aktivititer kan ha givit upphov till dem. Därtill
efterfrågas även hur förutsättningarnas ser ut
för eventuella kommande analyser.

Metod

Provtagningen genomfördes av arkeologerna
under utgrävningen. Provvolymen låg i allmänhet på 1 liter, men i ett fall togs en mindre provmängd på grund av att tillgången på materialet
var liten. Inkomna till laboratoriet preparerades
proverna genom flotering och våtsiktning
(minsta maskstorlek 0,25mm) 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 eller 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 genom
skarpa kontakter med överliggande lager vilket
visar att den postdepositionella bioturbationen
varit begränsad, dels med mellanliggande lager
av sand som i sig begränsat bioturbationen från
yngre lager. Materialet i de provtagna lagren
kan sålunda bedömas ligga in situ sedan lagrets
tillkomst och eventuell omlagring av material
har således skett innan depositionstillfället. Detta stöds också av provernas innehåll där spår av
senare tiders penetrerande rottrådar helt saknas.
Proverna från de eventuella odlingsjordarna
har ett lite annorlunda källvärde. En kontinuerligt brukad odlingsjord utgörs av en markhori-
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sont som regelbundet omrörs genom grävning
eller plöjning, samt regelbundet tillförs och
uppblandas med nytt material som gödsel och
jordförbättring. Syftet med omrörningen är
att syresätta markhorisonten för att öka den
biologiska aktiviteten, 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) till och 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 odlingsspåren kan finnas
kvar i motståndskraftigt material (som förkolnat
material eller ben) men utan datering 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 synnerhet 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 material (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 (det som inte
är förkolnade fröer och 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 makrofossil anger antalet
räknade fröer/frukter. Alla makrofossil är bevarade i oförkolnat tillstånd utom de arters som
är markerade med asterisk (*) som bevarats i
förkolnat tillstånd (detta gäller sädeskornen).
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Det kvalitativa innehållet av makroskopiskt
material styrs i hög utsträckning av en handfull
tafonomiska faktorer kopplade till de avfallskällor varifrån materialet som bygger upp
kulturlagren härstammar, huvudsakligen från
byggnation och hantverk (träflis, kol, kalkbruk
etc.), djurhållning (växter från ängs-/betesmiljö),
kök (träkol, matrester och latrinavfall). Därtill
kommer en del material, som t.ex. ogräs, från
lokala växtmiljöer. 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: Träd; 4: Insamlade bär – ofta från
latrinavfall; 5. Odlade växter; 6: Importerade
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

Överlag är bevarandeförhållandena för organiskt makroskopiskt material i de undersökta
kulturlagen exceptionellt goda, annars ömtåliga
vävnader som hår och fjädrar är bevarade i flera
prover. Undantaget är materialet från A28 och
A30 där bevarandeförhållandena är normala
för stadskulturlager av den här typen. Eftersom
tomtgränser och gränser för byggnader etc. är
okända diskuteras resultaten för de enskilda
proverna separat, men mot slutet görs en ansatts
till att diskutera sammansättningen av bären i
latrinmaterialet i förhållande till andra svenska
städer under samma period.

PM 1: Konstruktionslager A11 (16-1700-tal)

Fröinnehållet i detta lager domineras av växter
med ursprung i latrin (35%) och stalldynga
(40%) till totalt 75% av materialet. Resten av
växterna är ogräs, men även en del av dessa
kan komma från betat material (t.ex. hönsarv,
våtarv, kamomill etc.). Resten av ogräsen domineras av krypande – och tramptåliga arter som
revsmörblomma, och kvarnfingerört (som idag
inte längre finns i den Svenska floran). Intrycket
är en trampad gårdsplansmiljö med fähus och
latrin, kanske där detta material blandats i en
gödselstack.

PM 2: Brukningslager A20 (16-1700-tal)

Endast 2 dl av detta prov undersöktes. Ett
grått lager av humös sand som överlagrade
den naturligt avsatta silten på platsen. Av beskrivningen att döma kan det vara fråga om en
tramp- eller påverkanshorisont i den naturliga
marken. Materialet innehöll inte några fröer,
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men bevarandegraden var god eftersom en
hel del djurhår påträffades. Därtill fanns också
träkol, träflis och en hel del slagg. Eftersom kontakten till den ovanliggande fyllnadsmassan var
skarpt kan vi utesluta att materialet omlagrats
därifrån. Utifrån detta är det dock svårt att tolka
lagret. Djurhåren skulle kunna tolkas som spår
av djurhållning, men vara är isfall dyngan som
(nästan alltid är mer representerad än hår i
omgivningen till stallmiljöer). Kan håret vara
placerad här medvetet? Är det rester av en
isolering till en byggnad t.ex.?

PM 3: Gårdslager A21 (16-1700-tal)

Spår av stora mängder dynga, samt djurhår,
spilning av get och fjädrar, visar sammantaget
på en yta där man bl.a. hållit getter och sannolikt höns, samt förmodligen nötkreatur och/
eller häst. Vid sidan om foderväxterna i form av
starr kan förmodligen även pinnar och kvistar i
materialet tolkas som foder för getter. Den näver
och träflis som påträffas kan tolkas på många
sätt, bl.a. som byggnadsmaterial eller som stallströ. I materialet finns också en del förkolnade
sädeskorn och träkol vilket visar att köksavfall
också finns här, liksom en mindre mängd latrin (kråkbär, fikon och hallon). Ogräset blå-/
rödmålla är extremt näringskrävande och växer
gärna direkt på gödselstackar. Närvaron av
denna växt kan tolkas som att en gödselstack
funnits i närheten.

PM 4: Utfyllnadslager A25 (15-1700-tal)

Ett tjockt lager som utlagt på den naturliga
markytan täcker ett större område. Innehållet
bär tecken på ett blandmaterial från en mängd
olika aktiviteter (vilket är logiskt i en fyllnadsmassa). Vid sidan om likartade spår av djurhållning (dynga, hår och fjädrar) som i A21 finns här
även spår av tröskning av korn och beredning
av lin, samt bryggning av humleöl. Det är uppenbart att lagret består av äldre urbana kulturmaterial från en (eller kanske flera) gårdsmiljöer
vars ekonomi delvis grundats i agrara näringar.
Inslaget av ogräs är större än i de övriga lagren
vilket kan tolkas som att ytan en tid varit bevuxen (kanske innan den bebyggs), men detta
är också typiskt för odlingsjordar av kålgårdstyp. Beskrivningen av lagrets tjocklek och dess
innehåll kan också tolkas som att det rör sig
om ett odlingslager, men inslaget av knytnävsstora slagger sägs uppta större delen av lagrets
volym vilket talar emot odling. Om det ändå,
mot förmodan är fråga om ett odlingslager så
är tjockleken är för stor för att förklaras med en
enda odlingshorisont. Det är vanligt i stadsmiljöer att odlingshorisonter med tiden byggs på
och bildar sammansatta ourskiljbara komplex
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av horisonter som framträder som mycket
tjocka och homogena jordlager. Tolkningen som
odlingsjord stödjs också av förekomsten av frö
från rova, samt inblandningen av köksavfall och
annat material, från hushållet (stalldynga med
mossa och granbarr, latrin etc.), men troligare
är att detta inslag bör tolkas som att en del av
fyllnadsmassan utgörs av omlagrad odlingsjord
från en köksträdgård.

PM 5: Utfyllnadslager A25 (15-1700-tal)

Innehållet är till sina beståndsdelar likt PM4,
vilket är förväntat, men bevarandegraden är
sämre. Färre fröer finns kvar och hår och fjädrar
har försvunnit. Inom odlingsjordar är variationer av detta slag vanliga, men variationen kan
självklart också bero på att lagret är en fyllnadsmassa av heterogent ursprung.

PM 6: Avfallslager/odling? A28

Både odlingslager och avfallslager innehåller
avfall, men det finns inga skäl till att avfallslager
skulle vara homogeniserade med sand på det
sätt vi ser här. Tolkningen som odlingslager
är därför troligare. I materialet finns dock inga
spår av vad som eventuellt odlats här, men vi ser
att gödningen främst utgjorts av latrin, snarare
än dynga, och att jorden varit kraftigt gödslad
(förekomst av röd-/blåmålla). Innehållet är
typiskt för tobaksodlingar under 1700-talet,
men då inga tobaksfrön påträffats kan detta
inte beläggas här.

inte goda att äta. (I sammanhanget skulle man
naturligtvis kunna fråga sig om inte bären kan
ha ätits av betande djur, vilket de såklart kan;
men det är inte rimligt att förklara förekomsten i
detta material på detta sätt eftersom betesväxter
generellt inte är representerade i stadsmaterial.
Det är insamlade foderväxter som syns här). Ett
annat intressant inslag är förekomsten av åkerbär, som är ett norrländskt bär som exporterades
som lyxvara till städer söderut. Förekomsten av
detta bär i Falun är antagligen en spegling av
stadens nordliga läge. Andelen fikon i materialet
(4%) kan tyckas hög, men vi ska dels minnas att
fikon innehåller enorma mängder kärnor, och
dels att fynd av fikon är relativt vanliga i svenska
städer. Fikonförekomsten bekräftar här snarast
att Falun inte avviker på detta plan.
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PM 7: Lager (ej tolkat) A30 (16-1700-tal)

Hälften av frömaterialet i detta prov utgörs av
latrinavfall i form av bärkärnor, ytterligare en
tredjedel av dynga och resten av fröerna kommer från brännässlor som uppenbarligen trivts
i denna dynga/latrin-miljö.

Sammansättningen av bär i Stigaren 1

Bärkonsumtionen i medeltida och tidigmoderna städer kan generellt sett sägas ha varit
hög och vi har idag ett stort material att jämför
med när vi tittar på spåren av bärkonsumtion
i Falun. Här finns dels likheter i form av bär
som hallon, smultron, hjortron och enbär, där
representationen inte avviker från städer som
t.ex. Kalmar och Jönköping. Men här finns också
andra bär som sällan hittas söderut, främst
kråkbär som kan tolkas som spår av en annan
matkultur. Kråkbär (som också kan vara arten
nordkråkbär) utgör hela 35% av materialet, och
eftersom antalet fröer är betydligt mindre för
detta bär än för t.ex. hallon och smultron så är
den verkliga andelen betydligt större, kanske så
mycket som 60-80% av bären. Bären anses idag
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2

3

4

A 11

25

Kulturväxter
Mossa
Animaliska rester

Äng & betesmark
Ogräs

322

0

25

28

30

3		 2

2

26

75 123

Lager (ej tolkat)

250 363

Kontext
Datering		16-1700-tal 15-1600-tal16-1700-tal
Volym/l 1
0,2
1
1
1
1
1
Träflis
●●● ● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●●
Träkol
●● ●● ●● ●● ●● ●●● ●●●
Näver/bark
●●●		 ●●●			 ●●● ●●●
Pinnar/kvistar
●●		
●● ●● ●●● ●● ●●
Granbarr				
●● ●●●		
Stamdelar örter				 ●●● ●●●		
Rottrådar							
Halm				
●
●●		
Agndelar skalkorn (H. vulgare ssp. vulgare)				
●
●		
●
Linkapselfragment (L. usitatissimum)				
●			
Björnmossa (Polytricum spp.)				
●			
Vitmossa (Sphagnum spp.)				
●			
Mossa (olika arter)				
●●			
Djurhår		
●● ●● ●●●		
●● ●●●
Fjädrar			
●			
●
Dynga (förmodligen häst/nöt)				
●●			
Fekalier, get			
●				
Slagg		 ●●●		
●●			
Summa antal fröer/frukter

42

2

7

Avfallslager/odling

Örtartade växter

21

2

6

Utfyllnadslager

Buskar/träd

20

2

5

Utfyllnadslager

Schakt

Gårdslager

Makroskopisk analys

1

Brukningslager

PM

Konstruktionslager

Tabell

Daggkopa
Slankstarr-typ
Knaggelstarr-typ
Hundstarr-typ
Gråstarr-typ
Älggräs
Björnloka
Tåg (ospec.)
Ängsfryle
Kråkklöver
Smörblomma
Småsäv
Dvärglummer

Alchemilla spp.
2						
Carex flacca-typ
3		
55 16
1		 21
Carex flava-typ
29		
28 29		
2
9
Carex nigra-typ
1		5		6		1
Carex canescens-typ			
12 13
1		
4
Filipendula ulmaria				1			
Heracleum sphondylium				3			
Juncus spp.
66						
Luzula cf. multiflora
12						
Potentilla palustris
2		1				
Ranunculus acris
10			51		 5
Scirpus/Eleocaris sp.
1						
Selaginella selaginoides
3						

Klätt
Hönsarv
Svinmålle-typ
Blå-/Rödmålla
Revormstörel
Åkerbinda
Jordrök
Hamp-/Pipdån
Bolmört
Rödplister
Höstfibla
Sminkrot
Vit kattost
Kamomill
Trampört
Bitterpilört
Pilört
Blodrot

Agrostemma githago						1
Cerastium fontanum
22		34				
Chenopodium album - type
4		
23			
30
Chenopodium glaucum/rubrum
2		30			21 11
Euphorbia helioscopa
1						
Fallopia convolvulus
1			24			
Fumaria officinalis
1		
1				
Galeopsis tetrahit/bifida				
49			
Hyoscyamus niger			2				
Lamium cf. purpureum			1		1		
Lentodon autumnalis					
1		
Lithospermum arvense
2		1			1
1
Malva pusilla			1				
Matricaria recutita
4						
Polygonum aviculare				1			
Persicaria hydropiper				1			
Persicaria laphatifolium				1			
Potentilla erecta
1		3				
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Potentilla supina
14			
49			
Ranunculus repens
17		15 28
2		
Ranunculus sceleratus
2						
Rumex acetocella				
51			
Rumex cf. crispus
1			1			
Silene vulgaris
1						
Stellaria media
5		2		4
4
Thlaspi arvense
1				1		
Urtica dioica
1						
18

Träd Vårtbjörk
Kråkbär/Nordkråkbär
Smultron
Enbär
Åkerbär
Hjortron
Hallon
Rova
Skalkorn (förkolnat)
Humle
Råg (förkolnat)
Brödvete
Imp Fikon
Övr Viol (ospec.)

Betula pendula				3			
Empetrum nigrum/hermaphroditum
45		 4
30
1		 9
Fragaria vesca
28					
10 21
Juniperus communis
1					1
1
Rubus arcticus
2				3		8
Rubus chamaemorus					2		
Rubus idaeus
31		27				19
Brassica cf. rapa				1			
Hordeum vulgare ssp. vulgare*			
4
6
Humulus lupulus				2
3		
Secale cereale*			
1
3			
Triticum aetivum*				1			
Ficus carica
6		1		1		2
Viola spp.						2

Odlat

Insamlade bär

Kvarnfingerört
Revsmörblomma
Tiggarranunkel
Bergssyra
Krusskräppa
Smällglim
Våtarv
Penningört
Brännässla
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Dendrokronologi

Bilaga 4

Dendrokronologisk analys av två syllar av skilda kontexter vid utgrävningen på kvarteret
Stigaren 1, RAÄ 68:1, Falun
Hans Lindersson
Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, rapport 2014:59

Dendro Provnr : Träd- Antal år
Splint (Sp)
Datering av
id:
kontext slag (antal
Bark (B)
yttersta års
			
radier om
Vankant (W) ring i provet
			
annat än 2)			
						
83237 1:A29 Tall 174;3
Sp 30, ej W 1577
83238 2:A27 Tall 57:3
ej W
Ej datering

Kommentarer till resultatet
Kontext A29

Virket är avverkat under åren 1602-1642, mest
troligt under 1610-talet.
Orsaken till att dateringen får en så bred
felmarginal beror på att de yttersta (yngsta) årsringarna saknas. Vår erfarenhet av hur många
årsringar splinten har används för att göra
felmarginalen vetenskapligt säker. Angivelsen
”den mest troliga fällningstiden” är således inte
helt vetenskapligt säker.
Proveniensen förefaller inte vara helt lokal
utan mer sannolik förefaller området kring
Mora vara som ståndort.

Kontext A27

Prov 2, har inte varit möjligt att datera.

Beskrivning av tabellen ovan

”Dendroidentitetsnummer”, är en unik identitet
för varje prov hanterade på laboratoriet.
”Antal år”, årsringar som är analyserade
i vissa fall har det inte varit möjligt att mäta
årsringsbredden, då har årsringarna räknats,
vilket har markerats med ”+n”.
I samma kolumn förekommer någon gång
noteringen ”ew” eller ”lw” dessa termer härrör
från engelskans early wood (vårved) och late
wood (sommarved) och beskriver graden av
den yngsta/sista årsringens utveckling. Detta
indikerar att virket är avverkat på sommaren.
”splint, vankant, bark” indikerar hur många
årsringar som saknas i provet. Förutsatt att
provet går att datera och man har vankant eller
bark i provet så får man en årsexakt datering (extrema undantag finns). ”nära vankant” uppges
när det finns indikationer om detta, till exempel
i fältanteckningar eller om en sågskiva följer

Beräknat
Fällningsår
E(Efter)
V(vinterhalvåret)
1622 ± 20
-

Trädets
egenålder,
uppskattning
± 20 år
220
90

en naturlig kurvatur i rundvirket. Om vankant
(den rundade avslutningen av virket där barken
har försvunnit) saknas och splinten syns kan
man beräkna fällningsåret med hjälp av splintstatistiken för olika trädslag och förhållanden.
Vanligtvis används 17±7 år på ek och en mer
varierad bild på tall med en maximal variation
på ± 20 år. Saknas splinten (”ej sp”) anges en så
kallad ”efterdatering” (terminus post quem).
Virket får då en äldsta möjliga datering. Teoretiskt kan virket vara hur ungt som helst men
mer troligt handlar det om upptill några tiotal
år senare avverkning än angivna efterdatering.
Detta diskuteras vanligtvis i rapporten.
”Datering av yttersta årsring i provet”, är alltid årsexakt vid en datering. Om provet inte kan
korsdateras med en daterad dendrokronologisk
serie anges ”ej datering”. Detta uppträder oftast
vid ett litet årsringsantal (unga/snabbvuxna/
kraftigt nedbrutna träd), udda trädslag (i Sverige är ek och tall bäst), för få prover från den
undersökta konstruktionen, störd tillväxt etc.
”Beräknat fällningsår” här görs en beräkning
utifrån dateringen av den yttersta årsringen i
provet och hur många årsringar som beräknas
saknas i provet. Felmarginalen som anges täcker
mer än 95 procent av proverna. Finns barken
eller vankanten kvar på provet ges dateringen
påföljande vinterhalvår om inga andra noteringar har gjorts. Vinterhalvåret avser trädets
viloperiod så att ingen årsringsbildning sker
i stamvirket, viloperioden påbörjas normalt i
augusti och pågår till maj söder om Norrlandsgränsen (ungefär Dalälven). Stamvirkets viloperiod blir succesivt längre mot fjällens trädgräns.
I kolumnen längst till höger har trädets egenålder noterats.
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Fyndlista
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Klassifikation
Kärl
Kärl
Kokkärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Byggnadsdetaljer
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Eldstäder
Eldstäder
Eldstäder
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Lås
Sömnad
Vävning
Hushållsavfall
Metallframställ.
Piprökning

Sakord
Del
Fat
Buk
Krus
Buk
Trebensgryta Buk
Fat
Buk och Brätte
Kärl
Buk och brätte
Fat
Brätte och mynning
Kärl
Buk
Kärl
Buk
Kärl
Mynning och brätte
Kärl
Mynning och brätte
Fat
Buk
Fat
Buk
Fat
Buk och botten
Fat
Botten
Fat
Botten
Fat
Buk
Fat
Mynning och brätte
Fat
Botten
Kärl		
Kärl		
Fönsterglas		
Kärl
Mynning och brätte
Fat
Mynning och brätte
Fat
Buk
Fat
Buk och botten
Kärl
Mynning
Kärl
Mynning
Kakel		
Kakel		
Kakel		
Krus
Mynning och buk
Kärl
Botten
Kärl
Brätte och buk
Kärl
Mynning och buk
Kärl
Buk
Nyckel		
Spill tillskärning
Beklädnadstyg		
Ben		
Slagg		
Pipa
Skaft

Bilaga 5
Material
Fajans
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Fajans
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Stengods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Fajans
Glas
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Lera
Lera
Lera
Stengods
Yngre rödgods
Fajans
Flintgods
Porslin
Järn
Ull
Ull
Ben
Slagg
Lera

Ant
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Frag. Vikt g Anl nr
1
2,2
1
11,9
A25
1
7,1
A25
1
4,7
A28
1
1,9
A28
1
12,2
A28
1
1,7
A28
5
54,1
A28
1
21,6
A21
2
7
A21
2
16,2
A21
2
14,8
A21
2
39,2
A21
1
11,7
A21
1
9,4
A21
1
3,9
A21
3
8,3
A21
1
3,9
A21
5
15,6
A21
1
4,5
A21
1
0,9
A21
1
7,3
A28
1
8,1
A28
1
14,3
A28
1
76,4
A28
1
28,3
A28
1
13,4
A28
1
13,4
A28
2
16,3
A28
1
59,1
A28
1
1,6
A28
1
9
A37
1
5
A37
1
4,3
A37
1
10,3
A37
1
38
A21
2
2
A21
1
3,6
A15
2
134,7
A25
2		 A25
1
10,2
A31

Anm

kastat
kastat
kastat
kastat

kastat
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