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Inledning
I samband med att Gula Huset AB planerar att uppföra ett flerbostadshus inom 
fastigheten Västra Falun 4, Falu stad och kommun (figur 1–2), har arkeologer 
från Dalarnas museum till större del genomfört en arkeologisk förunder‐
sökning i enlighet med länsstyrelsens beslut, dnr 431‐10121‐2015. Det bör 
framhållas att förundersökningen ej fullföljdes, då Gula huset AB insisterade 
på att avbryta arbetet i förtid. Detta har oundvikligen fått konsekvenser för 
förundersökningens resultat. De syften och frågeställningar som länsstyrelsen 
beslutade om, kunde inte helt uppfyllas. Det har dock varit vårt mål och vår 
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Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan med det aktuella området i Falu stad inringat med blå cirkel. Skala 
1:10 000.
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ambition, att i så god utsträckning som möjligt, ge en bild av fornlämnings‐
förhållandet i området. Förundersökningen genomfördes under tre dagar i 
november 2015, då två stycken sökschakt togs upp. Fastigheten är belägen i 
den tidigmoderna staden Faluns centrala del, i ett kvarter som tidigare varit 
föremål för flertal arkeologiska undersökningar. Förundersökningsområdet 
ingår i fornlämningen RAÄ Falun 68:1 vilken består av Faluns äldre stadslager, 
fastigheten ligger även inom Världsarvet Falun och riksintresset Falu stad. 

Kunskapsläge
Undersökningsområdet ligger i den sydöstra delen av kvarteret Västra Falun 
som är centralt i den äldsta bebyggelsen väster om Faluån med anor i sen‐
medeltid. Ett hundratal meter åt norr ligger Falubron, som finns omnämnd 
i dokument redan i början av 1400-talet, och den intilliggande Kopparvågen 
som troligen anlagts på 1620–30‐talet (Carlsson 2012:7). Vad gäller det aktuella 
området är bebyggelsen svårtydd i det tidiga kartmaterialet. I Svenske Plan‐
teboken från 1628 kan man se flera vägar som leder ned till vad som verkar 
vara Helsingtorget vid Falubron, eventuellt med den tidigare placeringen av 
Kopparvågen utmarkerad. Kvarteret Västra Falun verkar ha varit uppdelat i tre 
delar som skiljs åt av sneda vägar. Vid tidigare arkeologiska undersökningar 
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Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsområdet och de två schakten. Schakt 1 togs 
upp under det numera rivna Gula Huset. Skala 1:300
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har framkommit spår av vad som antas vara en av de me‐deltida vägarna 
(Carlsson & Lindberg 2010; Carlsson 2012:31) som eventuellt överensstämmer 
med de på den äldsta kartan.

Tabula Geographica från 1640 (U5), visar på bebyggelse intill Faluåns västra 
strand, men ger ingen bild av hur tomter och byggnader arrangerats. Dock 
syns det att bebyggelsen begränsats av två vattendrag som antagligen motsva‐
rar flödet för Hyttbäcken och Gruvbäcken (figur 3). Gruvbäckens flöde finns 
inte med på den tidigaste kartan från år 1628, däremot är sträckan tydlig på 
1664 års avbildning av stadsplanen från år 1646 (Sahlström 1961:24). Då skär 
Gruvbäcken snett genom kvarteret Västra Faluns södra del, nära det aktuella 
undersökningsområdet. Antagligen är bäcken avledd genom den befintliga 
topografin från Hyttbäcken ned till ån och i så fall har detta skett någon gång 
i mitten av 1600-talet. 

Ursprungligen låg sjön Tiskens nordvästra ände längre norrut upp mot 
Gruvgatan och nådde vid 1600-talets början ända fram till Stora Torget. 
Behovet av utökade markytor tillsammans med de översvämningar som 
varje år drabbade Faluån föranledde en successiv utfyllnad och höjning av 
strandnivåerna med hyttslagg, vilket innebar att Faluån kom att förlängas 
söderut på Tiskens bekostnad. (Olsson & Sundström 2012:21) Området vid 
Hälsingtorget sägs vid omplaceringen av Kopparvågen 1631 vara överflutet 
med vatten som möjliggjort tillfart med båt och som efterhand fyllts ut med 
en väg till byggnaden för att till slut täcka hela ytan (Sahlström 1961:15). 

År 1641 fick Falun sina slutgiltiga stadsprivilegier och en ny stadsplan 
färdigställdes fem år senare. Den hade rätvinklade kvarter och gator som i 
stor sett överensstämmer med dagens gatustruktur där bland annat Gruvga‐
tan och Myntgatan framträder (Olsson & Sundström 2012:13-14). Gruvgatan 
har anlagts enligt stadsplanen och har tillsammans med Stigaregatan utgjort 

Figur 3. Tabula Geographica från 1640 med bebyggelsen vid Faluåns västra strand, begränsad av vad 
som antas vara Hyttbäcken och Gruvbäcken (markerade i blått). Undersökningsområdet ungefärligt 
inringat i rött.
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en viktig sträcka för 
transport och kommers 
mellan ån och gruvan, 
samt hyttverksamheten 
som fanns invid Hytt‐
bäcken. Hur lång tid 
den nya stadsplanen 
tog att genomföra i de 
centrala stadsdelarna 
är svårt att avgöra, men 
omvandlingen av stads‐
strukturen har föranlett 
att ytterligare slaggut‐
fyllningar gjorts. Vid 
Riksantikvarieämbe‐
tets arkeologiska ut‐
grävningar i kvarteret 
Dalpilen intill Häl‐
singtorget i mitten av 
1990‐talet framkom en 
slaggutfyllnad, upp‐
åt 1 meter tjock mot 
ån, sammanhörande 
med flera slaggfyllda 
timmerkistor som bil‐
dade en kajkonstruk‐
tion daterad till mitten 
av 1600‐talet (Bergold 
1996:14, 29). Under 
slaggen kunde spår av 
eventuella hägnads‐
system ses, men ingen 
bebyggelse. På 1761 års 
karta syns ännu slagg‐

utfyllningar, markerade i svart, ligga uppåt nuvarande Myntgatan (figur 4). 
Om man ser till det arkeologiska materialet och den tidigaste kartan från 
1628 verkar bebyggelsen vid sumpmarken närmast ån ha varit sparsam innan 
utfyllningarna skedde medan kvarteren längre åt väster har haft en tidigare 
fast bebyggelse. 

Om man studerar de historiska kartorna över Falun, fanns det innan 
1760-talet ingen karta som redogjorde för ägarförhållandena i Västra Falun. 
Sommaren 1761 drabbades stora delar av Faluns centrala delar, som i huvudsak 
bestod trähus, av två stora bränder som drog fram bland annat i det aktuella 
kvarteret, varför en kartering gjordes samma år över de drabbade tomterna. 
(Olsson & Sundström 2012:16) Den aktuella tomten gavs inget tomtnummer 
vid karteringen. Det kan bero på att tomterna inte berördes av branden och 
gavs därför inga nummer eller så stod de möjligen öde efter branden. Några 
år senare finns dock tomten upptecknad på kartan från år 1782 (U9-1:2) som 
nummer 5 i snickare Tegenströms ägo och angränsande tomt i gruvdräng Eric 
Anderssons ägo som tomt nummer 13. Efter stadsbranden föreslogs att husen 
skulle byggas i sten mot tio års skattelättnader. En annan åtgärd som gjordes 
för att öka byggandet av stenhus var att utveckla tekniker för att använda slagg 
som byggnadsmaterial. Detta genomfördes endast i liten utsträckning och 

¯
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Figur 4. 1761 års karta, U9-1:1, rektifierad mot dagens karta. 
Undersökningsområdet markerat med blå rektangel, lastplats 
och kålgårdar understrukna i rött. Slaggutfyllningarna uppemot 
nuvarande Myntgatan är synliga. Skala 1:5 000
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invånarna fortsatte 
till största delen att 
återuppföra staden i 
trä. (Olsson & Sund‐
ström 2012:18)

I och med lant‐
mätare G. Skarins 
karta från år 1886 
finns trähus utri‐
tade i gult och sten‐
hus rödmarkerade. 
Inom det aktuella 
u n d e r s ö k n i n g s ‐
området syns inga 
byggnader,  men 
l ä n g r e  s ö d e r u t 
under nuvarande 
Gruvgatan syns ett 
mindre kvadratiskt 
trähus i hörnet vid 
Myntgatan. Flera 
trähus fanns ome‐
delbart norr om. 
Västerut ligger ett 
trähus som förefal‐
ler ha tillkommit 
innan stadsregleringen då riktningen på huset följer en äldre gatustruktur. 

I början av 1960-talet breddades Gruvgatan åt nordväst till sitt nuvarande 
läge omedelbart sydöst om undersökningsområdet och skar av ett stort stycke 
av den ursprungliga tomten. På en karta från första hälften av 1900-talet finns 
tidigare nämnda trähus med, eventuellt har också den kvadratiska byggnaden 
förlängts åt nordväst och dess ena hörn tangerar förundersökningens schakt 2 
(figur 5). På kartan syns också att schakt 1 täcker in nordöstra hörnet på det 
gula trähus som stod på platsen från 1925 (Olsson & Sundström 2012:99) fram 
till rivningen 2014. 

Tidigare arkeologiska undersökningar
Ett flertal arkeologiska undersökningar har företagits i kvarteret Västra Falun 
och intilliggande kvarter (se översikt i Carlsson 2012:11‐12; Wehlin 2014:6‐8). 
Flera dateringar visar på en etablerad bebyggelse i kvarteret redan i sen me‐
deltid med flera dateringar från 1400-talet och framåt, flera husgrunder verkar 
också ha tillkommit innan stadsregleringen 1641. 

En schaktningsövervakning genomfördes 2008 i samband med bygget 
av rondellen i korsningen Gruvgatan–Myntgatan (Lögdqvist 2008). Två av 
schakten lades i gatan och trottoaren i nära anslutning till det aktuella området. 
Inga äldre konstruktioner eller kulturlager framkom vid schaktningen men 
ett av de närmaste schakten hade bottnen fyllts upp med sand till 1,6 meters 
djup när det besiktades, varför underliggande lager inte kunde undersökas.

Vid en schaktningsövervakning i Västra Falun 13, år 2013, hittades rester 
efter träkonstruktioner som kunde dateras till 1500‐talet (Wehlin 2014). Vid en 
kompletterande undersökning 2014 (DM dnr 31/14) framkom bland annat en 
brunnskonstruktion av timmer med en stående tunna i botten som daterats 

0 6 123 Meter

¯

Schakt 1

Schakt 2

Figur 5. Karta från första hälften av 1900-talet, rektifierad mot dagens. 
På kartan finns Gula huset med, varför kartan måste ha tillkommit efter 
1925. Undersökningsområdet markerat med blå rektangel, schakten i 
rött. Byggnaden som finns med på Skarins karta från 1886 är markerad 
i grönt. Skala 1:500.
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mellan år 1310‐1500. Vid en slutundersökning 2015 av Västra Falun 11 invid 
Engelbrektsgatan (DM dnr 9/15), framkom två husgrunder som antagligen 
byggts vid sekelskiftet 1600. Åtminstone ett av husen verkar ha haft flera 
användningsfaser med olika verksamheter vartefter huset förfallit och för att 
till sist ha använts som fähus. 

Vid flera utgrävningar i närheten av det aktuella området har tjocka mörka 
humuslager med träflis och ris framkommit i den undre stratigrafin (Bergold 
& Grälls 1989; Bergold 1996; Carlsson 2012). Liknande lager har konstaterats 
vid utgrävningar på flera andra ställen i Falu stad de senare åren, bland an‐
nat vid gamla brandstationen (DM dnr 61/15) och kvarteret Posten (DM dnr 
84/15). Eventuellt kan detta vara spår efter en äldsta markhorisont. 

Syfte
Den arkeologiska förundersökningen syftade till att klargöra fornlämningens 
arkeologiska kunskapspotential avseende karaktär, ålder och bevarandegrad. 
Resultatet ska även utgöra underlag för länsstyrelsens fortsatta handläggning 
av ärendet, om ytterligare arkeologiska undersökningar fordras. 

Metod
Undersökningen utfördes genom att två sökschakt, togs upp inom under‐
sökningsområdet (figur 2). De omfattade sammanlagt ca 26 m2, det vill säga 
ungefär 9 % av den yta som var möjlig att undersöka. 

Schaktningen började med att asfalt, bärlager och recenta fyllnadslager 
schaktades bort. I anslutning till maskinavbaningen delundersöktes äldre 
kulturlager och konstruktioner för hand, dels genom framrensning med 
skärslev, men också med spade eller hacka. Syftet var att klargöra eventuella 
konstruktioner och kulturlagrens funktion samt om möjligt datera dessa, men 
också för att få en uppfattning om lämningarnas karaktär. En annan anled‐
ning var att minimera skador på kulturlager och konstruktioner, då de äldre 
kulturlagren och konstruktionerna låg under utfyllnadslager som bestod av 
slagg, vilka till större del hade pressats ihop med underliggande kulturlager 
och konstruktioner. 

Under fältarbetet användes en modifierad kontextuell metod vilket kortfat‐
tad går ut på att alla kontexter undersöktes var för sig i omvänd stratigrafisk 
ordning. Schaktväggar, kulturlager och konstruktioner fotograferades, varav 
en schaktvägg dokumenterades med en sektionsritning. Inmätningarna gjor‐
des digitalt med hjälp av en GNSS-mottagare med Nätverks-RTK, alla kultur‐
lager, konstruktioner samt schaktens utbredning mättes in och all inmätning 
gjordes i SWEREF99 TM.

Fynden insamlades lagervis och registrerades digitalt i museets föremåls‐
databas Sofie. Där har de klassificeras enligt Outline of Cultural Materials. 
Föremålen sorteras under olika huvudkategorier, exempelvis ben har lagts 
in under huvudkategorin hushållsavfall, medan fat, krus, flaskor lagts under 
huvudkategorin kärl. Kritpipor har lagts under huvudkategorin piprökning 
och fönsterglas huvudkategoriserats som byggnadsdetaljer osv.
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Resultat
Schakt
Schakt 1 placerades där ett bostadshus tidigare stått för att avgöra om några 
kulturlager och konstruktioner fanns bevarade då kulturlager var bortschak‐
tade och gropen därefter fyllas igen med singel (se figur 2, figur 6). Schakt 1 
grävdes ned till den naturliga marknivån i sydvästra delen, till ett djup av ca 
0,7 meter. Två störningar förekom i form av två nord‐sydliga rektangulära 
nedgrävningar som möjligtvis kommer från bortplockade rör/ledningar (SV 
topp 111,20/botten 110,45 m.ö.h.; SÖ topp 110,78/botten 110,15 m.ö.h.).

Schakt 2 placerades längst åt nordost mot Myntgatan (se figur 2, figur 7), 
schaktet kunde inte grävas ned till orörd mark då förundersökningen avbröts 
i förtid. Norra delen grävdes ned till ett djup av ca 0,6 meter medan södra de‐
len grävdes ned till ett djup av ca 1,7 meter (topp NV 110,55, N 110,56 m.ö.h.; 
botten centralt 108.86, SV 109,21 m.ö.h.).

Stratigrafi och kontexter
Vid förundersökningen påträffades sammanlagt 32 kontexter vilka alla kunde 
sorteras under kategorierna lager/fyllning, nedgrävning samt konstruktion. 
För utförligare kontextbeskrivningar se bilaga 1 och kontexterna inlagda i en 
matris för respektive schakt, se bilaga 2. 

Bland konstruktionerna fanns träsyll, stensyll, störar, tegelkonstruktion 
samt två stycken otolkade stenkonstruktioner. I botten på schakt 1 fanns en 
beige lera som är ett naturligt avsatt lager. Stratigrafin därovan har försiktigt‐
vis tolkats i form av bebyggelsenivåer eller brukad marknivå, dvs. nivåer av 
konstruktioner som tolkats som möjlig bebyggelse eller lager som tyder på ett 
längre primärt brukande. Dessa bebyggelse- eller brukningsnivåer omfattar 
en till sex nivåer.

De olika kulturlagertyper som påträffades i schakt 1 var utjämningslager, 
fyllning, konstruktionslager, gårdslager, samt ett utfyllnadslager. Nedgräv‐

Figur 6. Översiktsbild över schakt 1. Foto från 
väster, David Fahlberg.

Figur 7. Översiktsbild över schakt 2. Foto från 
sydöst, David Fahlberg.
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Figur 9. Översiktsbild över den äldsta och enda bebyggelsenivån som påträffades i schakt 1. Skala 1:50

Figur 8. Huskonstruktion i schakt 1, med kontexterna stensyll A100, träsyll A101, golvlager A102 och 
trästolpe A103. Foto från norr, David Fahlberg.
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Figur 10. Översiktsbild över schakt 2 med träflislager A128 och delvis lager A130 samt stenkonstruktion 
A129. Foto från väster, David Fahlberg.

Figur 11. Den äldsta marknivån med stenkonstruktion A129 och utfyllnadslager A130. Skala 1:50
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Figur 13.  En ny nivå i form av marklager/träflislager A123 och under det låg det mycket kompakta 
utjämningslagret A124 som bestod av slagg, även utfyllnadslager A126 låg stratigrafiskt under 
marklager/träflislager A123. Skalan 1:50

Figur 12. Gårdslager/träflislager A128, nedgrävning A127 och störar A125 som skulle kunna vara 
den äldsta bebyggelsenivån i schakt 2. Skala 1:50
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Figur 14. En ny nivå i form av marklager/träflislager A121, under marklagret låg utjämningslager 
A122. Skala 1:50

Figur 15. Schakt 2. Till vänster i bild plankrester i gårdslager A116, till höger det grågula utfyllnadslagret 
A120. Stenkonstruktion A115 sticker ut ur den sydöstra schaktväggen. Lodfoto, David Fahlberg

Gårdslager
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ningar och konstruktioner var de kontexttyper som förekom minst i schakt 
1, endast en nedgrävning och tre konstruktioner dokumenterades. De äldsta 
kontexterna som påträffades var utjämningslager A110 som låg ovan den na‐
turliga leran, tillsammans med gårdslager A107 och konstruktionslager A109. 
Dessa hade en mycket infiltrerad kontaktyta och gick ej att skilja åt. Vilket kan 
bero på de två recenta nedgrävningarna. I nordöstra delen fanns en stolpe 
A103 som tillsammans med träsyll A101, träflisgolv A102 och stensyll A100 
bildade rester efter en byggnad (figur 8). Dessa kontexter bör representera 
den äldsta och enda bebyggelsenivån i schakt 1 (figur 9). Dessa överlagrades 
av ett utjämningslager som bestod av brun silt innehållandes träflis och slagg. 
Ovan utjämningslagret låg ett modernt bärlager.

De olika kulturlagertyper som påträffades i schakt 2 var utjämningslager, 
fyllning, marklager, gårdslager, samt utfyllnadslager. Nedgrävning och 
konstruktioner var de kontexttyper som förekom minst i schakt 2, endast två 
nedgrävningar och tre konstruktioner dokumenterades. 

De äldsta kontexterna som påträffades var ett kulturlager A130 och en 
stenkonstruktion A129 (figur 10) som inte undersöktes på grund av att för‐
undersökningen avbröts i förtid. Dessa kontexter kan eventuellt representera 
den äldsta marknivån i schakt 2 (figur 11).

Därefter kommer vad som skulle kunna vara den äldsta bebyggelsenivån 
med odlings/gårdslager A128 och störar A125 (figur 12).

Sedan sker en förnyelse genom en förhöjning av marknivån, med utjäm‐

Figur 16.  Den yngsta bebyggelsenivån med gårdslager A111, stenkonstruktion A115 med fyllning 
A118, samt raseringslager/utjämningslager A112. Dessa låg över utjämningslager A114. Skala 1:50
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ningslager A124, utfyllnadslager A126 samt träflislager A123 som tolkas vara 
ett gårdslager (figur 13).

Över de äldre kontexterna kom sen vad som tolkats som två ytterligare 
förhöjningar. Först med utjämningslager A122, samt marklager A121 som 
tolkas höra till en större gårdsyta (figur 14). Ovan dessa låg ytterligare en 
brukningsnivå, med utjämningslager A120 och gårdslager A116 (figur 15). 
Den yngsta bebyggelsenivån består av utjämningslager A114, stenkonstruk‐
tion A115, gårdslager A111 samt raseringslager A112 (figur 16).

Fynd
Från förundersökningen insamlades ett relativt litet fyndmaterial, endast 28 
fyndposter eller 48 fynd (figur 17). Fynden som dominerade var yngre röd‐
gods, med skärvor från fat, kärl och skålar. Yngre rödgods hör till de vanligaste 
fynden vid stadsarkeologiska undersökningar och karakteriseras av invändigt 
täckande glasyr. Dessa har använts som vanliga hushållskärl och förutom fat, 
kärl och skålar brukar även krus, krukor, trebensgrytor m.m. förekomma. I 
Sverige blev yngre rödgods vanligt under 1400‐talet, under andra hälften av 

Figur 18. Fragment av engelsk pipa av Bulboustyp från Yorkshire. 1660-1680 som hittades i lager A116. 
Foto: Arne Åkerhagen.

Figur 17. I samband med undersökningen har 48 fynd regisrerats. Yngre rödgods utgjorde mer än 
hälften av fynden.
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1600‐talet växte det svenska lerhantverket, 
och även i mindre städer var krukmakare 
verksamma. I Falun fanns det år 1655 en 
krukmakare/kakelugnsmakare, år 1692 två 
och år 1757 fyra stycken (Östberg 1973:11, 
25). Även två mindre fragment av majo‐
lika och stengods hittades, sådan keramik 
importerades från Nederländerna och Tysk‐
land. Stengodset kunde typbestämmas till ett 
Westerwald krus från regionen med samma 
namn i Tyskland medan majolikan troligtvis kommer från Nederländerna. 

De näst största fyndposterna är ben och kritpipor. Benmaterialet har inte 
analyserats av en osteolog men bedöms vara slaktavfall. Arne Åkerhagen, ti‐
digare verksam vid Tändsticks‐ och Tobaksmuseet i Stockholm, har analyserat 
kritpiporna från undersökningen, av dessa kunde 1 skaft och 1 kritpipshuvud 
(figur 18–19) dateras och typbestämmas. Samtliga fynd redovisas i fyndlistan, 
bilaga 4. 

Analyser

Makrofossilanalys
Sammanlagt samlades 4 jordprover in för makrofossilanalys. Dessa togs i 
första hand från kulturlager som bedömdes vara primär‐ alternativt sekun‐
därdeponerade och på så sätt kan återge en bild av platsens användande. Av 
de insamlade proverna skickades alla iväg för analys. Dessa prover kom från 
de kulturlager som bedömdes ligga in situ utefter lagrens kontaktytor, vilket 
utgjort en viktig aspekt vid provtagningen i fält. Analyserna genomfördes av 
Fil. Dr. Jens Heimdahl, arkeobotaniker vid SHMM Arkeologerna. 

Makrofossilanalyser av Faluns stadslager har inte gjorts i någon större 
utsträckning, därför var frågeställningarna mer grundläggande. Samman‐
fattningsvis kan sägas att de analyserade kulturlagren hade material i sig 
som bedöms komma från tomtens ekonomibyggnader och inte boningshus. 
På platsen fanns även spår efter päls/skinnhantering samt stadsodling. Beva‐
ringsförhållandena inom undersökningsytan skiftade, överlag var de äldsta 
kulturlagren bäst bevarade. Resultaten från analyserna integreras delvis i 
följande tolknings- och diskussionsavsnitt, för vidare presentation av metod 
och resultat hänvisas till Heimdahls rapport, bilaga 3.

14C-analys
Endast ett prov skickades för vedart- 
och 14C‐analys vilket var en stör från 
A125 (figur 20). Vedartsanalysen 
visade att stören kom från en björk 
och hade ca 3 årsringar, analysen ut‐
fördes av Thomas Bartholin på Scan‐
dinavian Dendro Dating. Göran 
Possnert på Ångströmlaboratoriet, 
Uppsala Universitet utförde 14C‐
analysen. Resultatet från analysen, 
317±28 B.P. (Ua‐52902), visade efter 
kalibrering att tyngdpunkten låg i 
andra halvan av 1500-talet (figur 21).

Figur 20. Spetsad trästör som satt nedstucken i 
utfyllnadslager A126 i schakt 2. Detalfoto, Jimmy 
Axelsson Karlqvist.

Figur 19. Holländsk skaftbit med dekoren 
Ögonband-2 Rillband-Ögonband. 1650-
1700 som hittades i lager A111. Foto: 
Arne Åkerhagen.
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Tolkning och diskussion
Gårdslager A107, konstruktionslager A109 och utjämningslager A110, kan 
sannolikt dateras till första halvan av 1600‐talet, men endast utifrån en mindre 
skärva stengods. Svårigheten att skilja gårdslager A107, konstruktionslager 
A109 och utjämningslager A110 åt beror sannolikt på flera förhållanden. 
Troligtvis har det varit en öppen gårdsyta som därmed varit utsatt för både 
väder, djur och människor. Ytan har också delvis utsatts för recenta störningar 
i form av nedgrävningar. Makrofossilanalysen stärker tolkningen genom att 
granris påträffades i provet. Det har förmodligen fungerat som marktäckare 
under både sommar‐ och vintertid. 

Den bebyggelselämning som framkom i schakt 1 bestod av stolpe A103, 
träsyll A101, stensyll A100 och golvlager A102. I fält tolkades konstruktionen 
vara en byggnadslämning, troligtvis en ekonomibyggnad. Makrofossilpro‐
vet som togs i golvlager A102 indikerar att det möjligtvis skulle kunna vara 
rester efter en bod. I provet fanns också djurhår som skulle kunna tyda på 
päls/skinnhantering. 

Den äldsta brukade marknivån i schakt 2 är svårtolkad då det inte fanns 
möjlighet att undersöka stenkonstruktion A129 närmare. Dels skulle de kunna 
vara naturliga eller frostspruckna stenar, men eftersom de såg ut att vara grovt 
huggna anses det mindre troligt. En annan tolkning är att det är syllstenar 
som täckts över med det mycket kompakta slagglagret A124. En tredje tolk‐
ning är att man har grundlagt med större stenar i samband med att man ville 
fylla ut och höja marknivån. En fjärde tolkningsmöjlighet är att stenarna kan 
vara fyllning till en underliggande timmerkonstruktion. Sådana har påträffats 
tidigare i närområdet, i samband med undersökningen av kvarteret Dalpilen 
några hundra meter norr om schakt 2. Där tolkades den ha använts som last‐
brygga eller sjösättningsramp (Bergold 1996:16). Vid undersökningen under 

Figur 21. 14C-analysen av stören från A125. Kalibreringarna är gjorda i Oxcal 4.2. (Bronk Ramsey 
2013 med kalibreringskurvan IntCal13 Reimer et. al. 2013).
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Egnellska huset påträffades även där två timmerkonstruktioner. En av dessa 
timmerkonstruktioner daterades med dendrokronologi till slutet av 1500‐talet 
(DM dnr 27/10). 

I samma nivå som A129 fanns trästörar A125 och marklager A128, vilka 
är desto tydligare. Trästörarna låg i nord‐sydlig riktning, och tolkas vara 
del av en större hägnad. Eventuellt skulle de kunna vara fortsättningen på 
den hägnad som påträffades i kvarteret Dalpilens sydvästra hörn. Från den 
undersökningen tolkade man att de kunde ha varit lämningar efter ett häg‐
nadssystem som funnits längs med åns oreglerade sträckning, alternativt en 
hägnad för odling eller djurhållning (Bergold 1996:16). 

Makrofossilanalysen från marklager A128 uppvisade två tolkningsmöjlig‐
heter. Dels kan lagret tolkas som en agrar hushållsmiljö med djurhållning. Där 
innehållet i den trampade markhorisontens innehåll speglar olika aktiviteter 
på tomten, för mer information se bilaga 3. 

Innehållet kan också tyda på att A128 är omlagrad eller in situ kålgårds‐
jord. Ur Suecia antiqua et hodierna finns ett stick över Falu stad där man i 
bakgrunden ser odlingsjord norr om platsen för vedkompaniets lastplats. Man 
måste alltid vara källkritisk mot Suecia antiqua et hodierna framställningar, 
men tillsammans med resultaten från kv. Dalpilen och trästörarna A125 finns 
flera skäl att överväga möjligheten att man bedrivit stadsodling inom under‐
sökningsområdet (figur 22). 

I drottning Kristinas memorial till Tomas Christiersson klargör hon tyd‐
ligt att tomter avsedda för byggnader inte skall nyttjas till krydd-, kål- eller 
humlegårdar. Utan dessa ska förläggas till låga, sanka områden och på mark 
som inte är tjänliga att uppföra bebyggelse på (Sahlström 1961:79). Området 
närmast ån är just ett sådant område som beskrivs i drottning Kristinas me‐
morial. Det finns inte heller några tomter som sträcker sig ända ner till ån, på 
de historiska kartorna. Schakt 2 ligger på gränsen till det omarkerade området 
på 1640 och 1761 års kartor. Studerar man kartan från år 1761 finns ca 250-300 
meter sydöst om undersökningsområdet, kålgårdar utmarkerade. Man skulle 
därför kunna tänka sig att kålgårdsområdet sträckt sig längre norrut och tagit 
upp ett större område längs med ån, innan man började fylla ut området med 

Figur 22. Kopparstick ur Erik Dahlberghs Suecia antiqua et hodierna över Falu stad från år 1660-1696 
(Kungliga biblioteket). Allt i bilden stämmer inte överens med verkligheten. Exempelvis ser rådhuset 
betydligt större ut och Stora Kopparbergs kyrka och Kristine kyrka ser ut att ligga i det närmaste bredvid 
varandra om man jämför med övrig bebyggelse. Vissa saker kan emellertid stämma, möjligtvis kan den 
inhägnade stadsodlingen vara ett sådant exempel. Den ligger precis utanför bebyggelsen och sträcker 
sig ner mot ån och Tisken.
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slagg. Eventuellt har området längs med ån ansetts som en allmänning som 
brukats för urban odling under slutet av 1500-talet början på 1600-talet.

Ett liknande exempel återfinns i Jönköping där man under 1600-talet an‐
lade kålgårdar i ett större kärrområde, som trots kontinuerliga utfyllnader 
förblev sankmark. På en kålgårdskarta från år 1777 över Jönköpings stad 
finns inhägnade kålgårdslotter utmarkerade. En tolkning som har framförts, 
är att hägnaderna efter att kålgården skördats, kan ha använts som djurha‐
gar för att tillvarata blast och andra odlingsrester (Åsgrim Berlin 2011:32, 36). 
Möjligtvis representerar A125 och A128 liknande aktiviteter som exemplet 
från Jönköping.

Gårdslagren A123, A121 och A116 är desto mer svårtolkade, delvis pga att 
endast enstaka fynd påträffades i A123 och A121. Det har med stor sannolikhet 
funnits mängder med träflis i närområdet. På bland annat Daglöstäkten, ca 150 
meter sydöst om undersökningsområdet, fanns virkesupplag som periodvis 
hade stora kvantiteter virke till bl.a. gruv‐ och eldningsved. Virkesupplaget 
sysselsatte många människor som arbetade med att lasta, såga och hugga en 
stor del av vedkompaniets ved (Hildebrand 1946:324–325). Det skulle delvis 
kunna förklara den stora mängden träflis i dessa lager. Eventuellt kan man 
ha hämtat materialet från Daglöstäkten i syfte att plana ut och få en skaplig 
passage över de tjocka slagglagrena inom området. Gårdslagren var relativt 
tunna och innehöll få fynd vilket kan bero på att schaktet ligger i yttre delen av 
tomten. Lagren kan därtill ha pressats ihop pga slagg som förts på i omgångar. 

Makrofossilprovet som togs för att tydliggöra eventuella aktiviteter och 

Figur 23. Sektionsritning, 
schakt 2.  Skala 1:40

1	 A128	Gårdslager/odlingslager	av	träflis	
med inslag av träkol, tegelkross, små-
sten, kalk och lera

2 A124 Utjämningslager av kompakt brun-
svart slagg

3	 A123	Gårdslager	av	homogen	träflis
4 A122 Utjämningslager av slagg sten 

grus och lera
5	 A121	Gårdslager	av	homogen	träflis
6 A120 Utjämningslager av svart till grå-

gult slagg med ett visst inslag av grus 
och småsten

7 A116 Gårdslager av mörkbrun förhållan-
devis homogen sandig silt med enstaka 

bitar	träkol,	träflis,	tegelkross	och	små-
sten

8 Utfyllnadslager av slagg
9 A112 Raseringslager/Utjämningslager 

av kalkbruk, tegelbrockor och tegelkross 
samt enstaka bitar av träkol och slagg

10 A111 Gårdslager av förhållandevis 
homogen sandig silt med enstaka bitar 
träkol,	träflis,	djurben	och	småsten

11 Utfyllnadslager av slagg
12 Lila gruvavfall
13 Bärlager
14 Asfalt
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funktion i dessa gårdslager togs från gårdslager A121. Innehållet var förhål‐
landevis fattigt, men man kunde konstatera att ett stall sannolikt funnits i 
närheten. Inga fynd påträffades i lagret som kan förtydliga de verksamheter 
som bedrivits på platsen. Lagret tolkas därför höra till en yttre del av en 
större gårdsyta, som tillhör ett flertal bebyggelse- eller förnyelse/komplet‐
teringsnivåer. 

Ett kritpipshuvud hittades i gårdslager A116. Det fick en datering mellan år 
1660–1680. Det överensstämmer med skärvor från ett yngre rödgodsfat med 
sgraffito, en dekor som blev vanligt i Falun från mitten av 1600-talet och framåt. 

 I den yngsta bebyggelsefasen fanns ett gårdslager A111 där ett skaft från 
en kritpipa hittades och daterades mellan 1650–1700, vilket stämmer bra 
stratigrafiskt med det äldre underliggande kritpipsfyndet. I samma fas fanns 
stenkonstruktion A115, som tolkats vara en stensyll. Stensyllen hör sannolikt 
samman med nedgrävningen i schakt 2, fylld med slagg, lager 8 i sektion 1 
(figur 22). Dessa två kontexter bör representera ett hörn av en byggnad som 
fortsätter in i sydvästra respektive sydöstra schaktväggen.

Förundersökningen visade på flertal bebyggelse- eller förnyelse/komplet‐
teringsnivåer. Dessa har tolkats och daterats inom ett tidsspann som sträcker 
sig från perioden 1500‐talets andra hälft och fram till sekelskiftet 1700.

Vi förväntar oss finna 1–2 bebyggelsenivåer från tiden före stadsregleringen 
och 2–3 nivåer efter stadsregleringen fram till sekelskiftet 1700. Grundat på 
resultaten från förundersökningen av de två sökschakten rekommenderar 
Dalarnas museum att hela det aktuella exploateringsområdet undersöks.

Schakten täcktes över med markduk och fylldes igen inför en eventuell 
slutundersökning. 

Dalarnas museum vill även uppmärksamma Gula Huset AB på att det ak‐
tuella exploateringsområdet skall inkludera eventuella frischakt, arbetsytor, 
ledningsdragningar, byggnadsteknisk lösning etc. för att inte fördröja byggna‐
tionen. Om några av dessa inte finns medtaget i det aktuella exploateringsom‐
rådet, kan eventuellt ytterligare framtida arkeologiska undersökningar fodras. 

Sammanfattning
Under vintern 2015 genomförde arkeologer från Dalarnas Museum en förun‐
dersökning inom fastigheten Västra Falun 4 i centrala Falun. Undersökningen 
omfattade cirka 26 kvm. Den visade på att inom det aktuella området finns 
bevarade kulturlager och konstruktioner från tomtens ekonomibyggnader 
från både innan och efter stadsregleringen. Undersökningen har tillvaratagit 
fyndmaterial som bland annat innefattar keramik, kritpipor, glas och djurben. 
De makrofossilanalyser som gjordes indikerar möjligtvis två skilda miljöer, 
en äldre med urban odling, sedan en agrar miljö med närliggande ekonomi‐
byggnader. 

 I schakt 1 påträffades en bebyggelselämning som sannolikt är från 1600-ta‐
let. Schaktet grävdes skiktvis ca 0,5–0,7 meter djupt. Sydvästra delen av 
schaktet grävdes ned till den naturliga leran. 

Schakt 2 grävdes skiktvis 1,5–2 meter djupt innan förundersökningen av‐
bröts. Den äldsta bebyggelsenivån har fått en datering till slutet av 1500-talet, 
men hann inte undersökas tillräckligt för att ge en tillfredsställande bild av 
det äldsta skedet. Ytterligare 3 nivåer av gårdslager framkom, som tolkats 
höra till en eller flera bebyggelsenivåer eller förnyelse/komplettering. Den 
sista och yngsta bebyggelsenivån är möjligtvis från slutet av 1600-talet till 
början på 1700-talet. 
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Recent bärlager
Konstruktionslager av grått grus och stenar 
utlagt för efter rivningen av gula huset Lag‐
ret påträffades endast i schakt 1. Övergången 
mot underliggande utfyllnadsmassor (A2) var 
distinkt.

Tjocklek: 0,3–0,4 m
Deposition – Tertiär
Handling – Konstruktion
Schakt: 1

Utjämningslager
Utjämningslager med flera horisonter som 
tolkats som samma handling. Lagret bestod i 
toppen av slagg, samt därefter bitvis av kol, 
sand, grus och sten samt bränd lera. 

Tjocklek: 0,2–0,6 m
Deposition – Tertiär
Handling – Konstruktion
Schakt: 1 och 2

A100 Stensyll
Syllstensrad som bestod av tre stycken obearbe‐
tade naturstenar som var cirka 0,25x0,2‐0,2‐0,15 
meter stora och som låg i nordöst‐sydvästlig 
riktning. Stensyllens längd var 1,5 meter samt 
0,25 meter bred och cirka 0,2 meter hög och 
fortsätter in i nordöstra schaktväggen. Stensyl‐
len sammanfaller väl med träsyll A101 som låg i 
nord‐sydlig riktning samt hörnstolpe A103 som 
låg väst om stensyllen.

Schakt: 1

A101 Träsyll
Horisontell placerad träsyll som var i dålig kon‐
dition. Träsyllen låg i nord‐sydlig riktning och 
var 1 meter lång och 0,1 meter bred samt 0,1 me‐
ter hög. Träsyllens är ej fullständigt undersökt 
eftersom den fortsätter in i norra schaktväggen.

Schakt: 1

A102 Golvlager
Brunt heterogent träflislager som innehöll en‐
staka bitar av träkol, tegelkross småsten samt 
slagg. Lagret låg upp mot A100 och A101 och 
kan eventuellt vara ett ruttnat trägolv/träflisgolv 
eller trampad yta, kontaktytan var infiltrerad. 

Tjocklek: 0,1–0,14 meter
Deposition – Primär
Handling – Brukning
Schakt: 1 

A103 Trästolpe
Stående stolpe som var cirka 0,15 meter hög 

och 0,25x0,25 meter stor. Stolpen hade ett runt 
tvärsnitt och var delvis rutten. Stolpen hör sam‐
man med A106 fyllning och A105 nedgrävning. 

Schakt: 1

A105 Nedgrävning
Nedgrävning som hade en rund form i plan och 
hör till stolpe A103 och fyllning A106. Sanno‐
likt skär nedgrävningen gårdslager A107, men 
nedgrävningen är ej fullständigt undersökt utan 
lämnades till en eventuell slutundersökning.

Schakt: 1

A106 Fyllning
Grågul minerogen fyllning med heterogen 
struktur. Fyllningen innehöll grus, slagg samt 
småsten cirka 0,05‐0,1 meter stora som even‐
tuellt kan vara stenskoning till stolpen A103. 
Fyllningen hör även samman med nedgräv‐
ning A105 och nedgrävningen är ej fullständigt 
undersökt utan lämnades till en eventuell slut‐
undersökning.

Deposition – Tertiär
Handling – Konstruktion
Schakt: 1

A107 Gårdslager
Mörkbrunt heterogent brukningslager, kontakt‐
ytan till underliggande utjämningslager A110 
var mycket infiltrerad. Lagret bestod av silt med 
inslag av lera, småsten samt träflis, även enstaka 
bitar av träkol förekom. Lagret har sannolikt 
delvis blivit bortgrävt av två recenta störningar 
möjligtvis bortplockade rör/ledningar. Even‐
tuellt har lagret ackumulerats under en längre 
tid samt utsatts för väder, människor, djur och 
därmed infiltrerat sig med A110.

Tjocklek: 0,1-0,15 meter
Deposition – Sekundär
Handling – Brukning
Schakt: 1

A108 Utfyllnadslager
Gult minerogent lager bestående av slagg och 
annat gruvavfall med ojämn kontaktyta. Tro‐
ligtvis har det använts till fylla ut en naturlig 
svacka eller stenlyft.

Tjocklek: 0,03–0,1 meter
Deposition – Tertiär
Handling – Konstruktion
Schakt: 1 

Kontextbeskrivningar Bilaga 1
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A109 Konstruktionslager
Grått minerogent lerlager som hade homogen 
struktur, med visst inslag av grus. Lerlagret 
förekom delvis under träflislager A102, stensyll 
A100 samt träsyll A10. Lagret är ej fullständigt 
undersökt utan lämnades till en eventuell slut‐
undersökning. 

Tjocklek: 0,1– > meter
Deposition – Tertiär
Handling – Konstruktion
Schakt: 1 

A110 Utjämningslager
Gråbrunt heterogent lager, med inslag av lera, 
grus, silt, träflis och enstaka bitar av mindre 
slagg. Lagret förekom under gårdslager A107, 
och kan eventuellt vara samma som A107 eller 
A109 lagret bör vara den äldsta ursprungliga 
markytan. Lagret är ej fullständigt undersökt 
utan lämnades till en eventuell slutundersök‐
ning. 

Tjocklek: 0,1–> meter
Deposition – Tertiär
Handling – Konstruktion
Schakt: 1 

A111 Gårdslager
Mörkbrunt förhållandevis homogent bruk‐
ningslager, bestående av sandig silt med enstaka 
bitar träkol, träflis, djurben och småsten. Lagret 
har tolkats som ett yngre gårdslager som san‐
nolikt hör ihop med syllsten A113. 

Tjocklek: 0,05–0,1 meter
Deposition – Sekundär
Handling – Brukning
Schakt: 2 

A112 Raseringslager/Utjämningslager
Vitbrunt till ljusbeigt lager som bestod av kalk‐
bruk, tegelbrockor och tegelkross enstaka bitar 
av träkol och slagg förekom också. Lagret var 
koncentrerad till schaktets sydöstra del och 
svårtolkat men hör sannolikt ihop med de yngre 
kontexterna A111 och A115. Materialet skulle 
kunna indikera en raserad eldstad, alternativt 
ett konstruktionslager till en eldstad, lagret är 
ihop slaget med A117.

Tjocklek: 0,3–0,5 meter
Deposition – Primär
Handling – Destruktion
Schakt: 2

A113 Sammanslagen med A115

A114 Utjämningslager
Brunt slagglager som låg under gårdslager 
A111 och hade ett visst inslag av silt och träflis. 
Lagret schaktades bort med maskin vilket delvis 

skadade kontext A115 eftersom slaggen hade 
fastnat i vissa av stenarna.

Deposition – Tertiär
Handling – Konstruktion
Schakt: 2

A115 Stensyll/Stenkonstruktion
Delvis skadad stensyll/stenkonstruktion som 
var 1,4 meter lång och 0,6 meter bred samt cirka 
0,05‐0,35 meter hög. Konstruktionen bestod 
av två syllstenar som var 0,5x0,4 och 0,4x0,25 
meter stora och cirka 0,35 meter höga. Under 
och mellan dessa fanns 9 stenar med en storlek 
av 0,1x0,07 meter med mindre knaddersten 
mellan sig. Eftersom den norra syllstenen låg 
något högre upp kan man tänka sig att det är två 
faser alternativt att stenkonstruktionen är del av 
A112 (eldstad). Konstruktionen låg i nord‐sydlig 
riktning och fortsatte in i södra schaktväggen. 
Möjligtvis har konstruktionen en relation med 
nedgrävningen som syns i sydvästra profilen 
(figur 21). Konstruktionen hör ihop med kon‐
texterna A118 samt A119.

Schakt: 2

A116 Gårdslager
Mörkbrunt förhållandevis homogent bruk‐
ningslager, bestående av sandig silt med enstaka 
bitar träkol, träflis, tegelkross och småsten. 

Tjocklek: 0,05–0,12 meter
Deposition – Sekundär
Handling – Brukning
Schakt: 2

A117 Sammanslagen med A112

A118 Fyllning
Rödbrun fyllning bestående av sandig silt och 
småsten. Fyllningen låg under och hör samman 
med A115. Fyllningens kontaktyta var ojämn 
och hade heterogen struktur och innehöll träflis, 
grus, slagg, träkol, tegelkross och kalk.

Tjocklek: 0,15–0,2 meter
Deposition – Tertiär
Handling – Konstruktion
Schakt: 2

A119 Nedgrävning
Nedgrävning med oval form i plan och ojämn 
bottenform. Längden var 1,3 meter och bredden 
0,6 meter samt mellan 0,15–0,2 meter djup. Ned‐
grävningen hör samman med stenkonstruktion 
A115 och fyllning A118.

Schakt: 2

A120 Utjämningslager
Svart till grågult slagglager som låg under 
gårdslager A116 och hade ett visst inslag av 
grus och småsten. 
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Tjocklek: 0,3–0,5 meter
Deposition – Tertiär
Handling – Konstruktion
Schakt: 2

A121 Gårdslager
Brunt homogent träflislager som eventuellt 
skulle kunna vara rester från ett gårds- eller 
marklager. Lagret låg stratigrafisk under A120. 

Tjocklek: 0,05–0,07 meter
Deposition – Sekundär
Handling – Brukning
Schakt: 2

A122 Utjämningslager
Lagret tolkas som utjämningslager med flera 
sorterade fyllningar innehållandes slagg, sten, 
grus, sand, lera. De olika materialen låg i olika 
skikt men tolkas ha tillkommit genom samma 
händelse. Lagret låg stratigrafisk under gårds‐
lager A121. 

Tjocklek: 0,2–0,5 meter
Deposition – Tertiär
Handling – Konstruktion
Schakt: 2

A123 Gårdslager
Brunt homogent träflislager som låg ovanpå 
A124 som eventuellt skulle kunna vara rester 
från ett gårdslager. Lagret låg stratigrafisk 
under A122. 

Tjocklek: 0,05–0,07 meter
Deposition – Sekundär
Handling – Brukning
Schakt: 2

A124 Utjämningslager
Mycket kompakt brunsvart slagglager som låg 
under gårdslager A123, lagret tunnade ut mot 
öst. 

Tjocklek: 0,1–0,17 meter
Deposition – Tertiär
Handling – Konstruktion
Schakt: 2

A125 Trästörar
Vertikalt placerade trästörar, varav en stack upp 
cirka 0,05 meter och grävdes ut för datering. 
Störens tvärsnitt var triangulär och var 0,04x0,03 
meter stor. Nedre delen av stören var spetsig 
samt var täljd och avbränd, barken fanns kvar 
på övre delen. Trästörarna som påträffades 
låg i nord‐sydlig riktning med cirka 0,6 meters 
avstånd. Eventuellt kan dessa höra ihop med 
nedgrävning A127, trästörarna är ej fullstän-
digt undersökta eftersom förundersökningen 
avbröts. 

Schakt: 2

A126 Utfyllnadslager
Grått minerogent gruslager med inslag av sand 
och småsten. Lagret hade en distinkt kontaktyta 
och låg i nordvästlig‐sydöstlig riktning, lagret 
tunnade ut mot öst. 

Tjocklek: 0,1–0,17 meter
Deposition – Tertiär
Handling – Konstruktion
Schakt: 2

A127 Nedgrävning
Oklar nedgrävning med rund form i plan och 
ojämn bottenform. Storleken var 0,15x0,15 meter 
och 0,08 meter djup. Nedgrävningens funktion 
gick inte att fastställa. Nedgrävningens fyllning 
bestod av förmultnat trä eventuellt från en 
trästör eller stolpe, alternativt ett stenlyft. Då 
nedgrävningens fyllning bestod av förmultnat 
trä kan det inte uteslutas att fyllningen är lager 
A128. 

Schakt: 2

A128 Gårdslager/odlingslager
Brunt homogent träflislager med inslag av 
träkol, tegelkross, småsten, kalk och lera. Kon‐
taktytan var ojämn och infiltrerad, lagret låg 
under A124, A126 och A127 var nedgrävt i detta 
lager. Lagret tolkas kunna vara ett gårdslager 
alternativt odlingslager hörandes till den äldsta 
brukningsfasen. Lagret är ej fullständigt un-
dersökt eftersom förundersökningen avbröts.

Tjocklek: 0,05–0,15 meter
Deposition – Sekundär
Handling – Brukning
Schakt: 2

A129 Stenkonstruktion
Stenkonstruktion som var cirka 2,6 meter lång 
och 0,4‐0,6 meter bred. Stenarna var 0,62x0,45, 
0,75x0,2, 0,3x0,9, 0,7x0,3 meter stora och låg i 
nord‐sydlig riktning. Stenkonstruktionen har 
en oklar funktion och tillkomst, eventuellt kan 
de vara del av en större konstruktion alternativt 
naturliga eller utfyllnad/grundläggning. Sten-
konstruktionen är ej fullständigt undersökt 
eftersom förundersökningen avbröts. 

Schakt: 2

A130 Odlingslager/Utfyllnadslager
Svart heterogent siltigt lager, med inslag av 
träkol och vit/beigea lerhorisonter. Endast en 
mindre del av lagret kunde undersökas eftersom 
förundersökningen avbröts. Lagret tolkades 
vara ett utfyllnadslager, men eventuellt kan 
lagret representera ett äldre odlings- eller mark‐
lager, alternativt ett vattenpåverkat utkastlager. 
Lagret låg stratigrafisk under gårdslager A128. 
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Lagret är ej fullständigt undersökt eftersom 
förundersökningen avbröts

Tjocklek: 0,1–0,4 meter (marksond)
Deposition – 
Handling – 
Schakt: 2
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Matriser Bilaga 2
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Teknisk rapport

Jens Heimdahl, Arkeologerna, Shmm, 2016-
03-18 

Bakgrund och syfte
Under den arkeologiska förundersökningen 
av stadskulturlager i Västra Falun 4, RAÄ 
68:1, november 2015 (projektnummer 1598), 
togs fyra jordprover från olika kulturlager för 
makroskopisk analys. Lämningarna består av 
urbana kulturlager från medeltid till och med 
1700‐talet. Frågeställningen inför analyserna är 
mycket allmänt hållna: Vilken typ av verksam‐
het och miljö speglas i materialet?

Metod
Provtagningen genomfördes av arkeologerna 
under utgrävningen. Provvolymen låg mel‐
lan 1,5 och 3,5 liter. Inkomna till laboratoriet 
preparerades proverna genom flotering och 
våtsiktning (minsta maskstorlek 0,25 mm) 
enligt metod beskriven av Wasylikowa (1986). 
Identifieringen av materialet skedde under ett 
stereomikroskop med 7‐100 gångers förstoring. 
I samband med bestämningarna utnyttjades 
litteratur (främst Jacomet 1987 och Cappers 
m. fl. 2009) samt referenssamlingar av recenta 
fröer. Den makroskopiska analysen har främst 
behandlat växtmakrofossil (som inte är ved el‐
ler träkol), men även puppor, fekalier, smältor, 
slagg, ben mm har eftersökts. I det följande 
anges alla typer av fröer, frukter, delfrukter, 
acener etc. som ”fröer” eller ”frukter”.

De provtagna lagren är begränsade från se‐
nare markhorisonter i stratigrafin, dels genom 
skarpa kontakter med överliggande lager vilket 
visar att den postdepositionella bioturbationen 
varit begränsad. Dock finns i proverna läm‐
ningar av rottrådar som främst antas represen‐
tera floramiljöer i äldre tid, men som också kan 
vara av yngre datum och härröra från parkti‐
den. De makroskopiska resterna i lämningarna 
uppvisar dock en sådan sammansättning och 
bevarandegrad att de i sin helhet kan betraktas 
som liggande in situ sedan lagrets tillkomst och 
eventuell omlagring av material har främst skett 
innan depositionstillfället.

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

Det kvalitativa innehållet av makroskopiskt 
material styrs i hög utsträckning av en handfull 
tafonomiska faktorer kopplade till de avfall‐
skällor 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 läsa‐
ren 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: Insamlade bär – ofta från 
latrinavfall; 4: Odlade växter; 5: 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
Bevarandegraden av det organiska materialet 
är hög i materialet. Eftersom lämningarnas 
inbördes relationer inte är helt bekanta delas 
diskussionen upp efter provnummer.

A 102: brukningslager i ekonomibyggnad 
(ruttet trägolv, eller träflis)
I provet var relativt fattigt på frömaterial och 
innehåller lite ogräs samt enstaka starrfrukter 
som kan antas komma från djurdynga. Denna 
sammansättning är normal för markskiktet i 
stadsmiljöer och brukar också förekomma i 
bodar. I provet finns också (förutom träflis) 
djurhår och vitmossa. Sammansättningen är lite 

Makroskopisk analys Bilaga 3
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udda, normalt återfinns djurhår och vitmossa 
inblandat i välbevarad dynga, men så inte här. 
Kan djurhåren vara spår av päls/skinnhantering 
som skett utanför stallmiljön? 

A 107: Gårdslager (äldre)
Provet förefaller domineras av dynga som visar 
att gårdsplanen stått i förbindelse med ett fähus. 
Förekomsten av granris kan antagligen förklaras 
som spår av marktäckare. Granris användes 
både sommartid som kladdämpande och vin‐
tertid som halkskydd.

A 121: Gårdslager (yngre)
Även det något fattigare innehållet i denna 
gårdsplan indikerar att gårdsplanen stått i för‐
bindelse med ett stall. Revsmörblomman har 
antagligen varit den dominerande växten på 
denna betrampade yta. 

A 128: Gårdslager (äldre)
Detta prov stack ut från de övriga genom ett 
mycket stort frömaterial och hög bevarandegrad 
och speglar tydligt en agrar hushållsmiljö med 
djurhållning (dynga i form av ängsväxter och 
mossa – stallströ), latrinavfall i form av fröer av 
vilda bär och fikon och köksavfall (fiskfjäll samt 

bryggeriavfall i form av humle). I materialet 
fanns mycket stora mängder ogräs, och även 
fröer av trädgårdsmålla påträffades. Innehållet 
kan antingen tolkas som en tramphorisont som 
speglar olika aktiviteter på stadsgården (närlig‐
gande stall och dass, kålgård, köksavfall och 
ölbryggning), men kan också vara kålgårdsjord 
(omlagrad eller in situ – beroende på stratigra‐
fiskt utseende). Innehållet av gödsel och jord‐
förbättring samt en rik anrikad ogräsflora och 
kulturväxtfröer är typiskt för detta.

Referenser
Cappers, R, T. T., Neef, R. & Bekker, R‐ M. 2009: 

Digital atlas of economic plants. Groningen 
Archaeological Studies vol 9. Groningen

Jacomet, S., 1987: Prähistorische Getreide‐
funde. Eine Anleitung zur Bestimmung 
prähistorischer Gersten – und Weizen 
Funde. Botanisches Institut der Universität 
Abteilung Pflanzensystematik und Geo‐
botanik. Basel. 

Wasylikowa, K., 1986: Analysis of fossil fruits 
and seeds. I Berglund, B. E. (ed.): Handbook 
of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrolo-
gy. John Wiley & Sons Ltd. 571‐590
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FU Västra Falun 4 A 102 107 121 128

PM 276 298 397 560
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Volym/l 1,6 3,1 1,9 3,5
Träflis ●● ●● ●●● ●●●
Träkol ●●● ●● ●●
Pinnar/kvistar ●● ●●
Granbarr ●● ●●
Rottrådar ● ●●

Mossa Vitmossa (Sphagnum  spp.) ●●
Mossa ●●
Djurhår ●●
Fiskben/fiskfjläll ●

Övrigt Tegel ●
Slagg ●●

Summa antal fröer/frukter 39 69 51 579
Pyramidsuga Ajuga pyramidalis 1
Ängskavle Alopecurus praetensis 2
Gråstarr-typ Carex canescens 4
Slankstarr-typ Carex flacca- type 4 15
Knaggelstarr-typ Carex flava- type 3 21 25
Hundstarr-typ Carex nigra -type 1 81
Älggräs Filipendula ulmaria 1
Ängfryle Luzula  cf. multiflora 31
Gräs (ospec.) Poaceae indet. 3
Kråkklöver Potentilla palustris 3
Brunört Prunella vulgaris 3
Småsäv (ospec.) Scripus/Eleocaris spp. 24
Dvärglummer Selaginella selaginoides 24
Ängsruta Thalictrum flavum 1
Oxtunga Anchusa officinalis 1
Kamomillkulla Anthemis cotula 1
Vägmålla Atriplex cf. patula 12
Svinmålle-typ Chenopodium album - type 24 1 110
Åkervbinda Falopia convulvulus 2
Hamp-/Pipdån Galeopsis tetrahit/bifida 5
Bolmört Hyoscyamus niger 1 1
Vitplister Lamium album 39
Harkål Lapsana communis 1
Höstfibbla Lentodon autumnalis 1
Prästkrafe Leuchantemum vulgaris 1
Sminkrot Lithospermum arvensis 2
Humlelusern Medicago lupulina 1
Trampört Polygonum aviculare 1 38
Blodrot Potentilla erecta 22
Pilört Persicaria lapathifolium 3
Revsmörblomma Ranunculus repens 3 1 23 53
Våtarv Stellaria media 6 9
Penningört Thlaspi arvensis 2
Kråkbär Empetrum nigrum 53
Smultron Fragaria vesca 13
Enbär Juniperus communis 1
Hallon Rubus idaeus 1 4 42
Blåhallon Rubus caesius 6

Buskar/träd

In
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Trädgårdsmålla Atriplex cf. hortensis 1
Humle Humulus lupulus 4

Imp. Fikon Ficus carica 25
Veronika (ospec.) Veronica  spp. 1

Övr Viol (ospec.) Viola spp. 3 11
Förkolnade fröer
Hundstarr-typ Carex nigra -type 1

O
dl

at
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Nr	 Klassifikation	 Sakord	 Material	 Antal	 Fragment	 Vikt	g	 Lager
23206 1 Kärl Krus Keramik 1 1 1,5 107
23206 2 Byggnadsdetaljer Fönsterglas Glas 1 1 1,7 107
23206 3 Kärl Flaska Glas 1 1 2,3 110
23206 4 Byggnadsdetaljer Fönsterglas Glas 1 1 1,2 110
23206 5 Kärl Fat Keramik 1 1 1,8 110
23206 6 Piprökning Pipa Piplera 1 1 3,1 111
23206 7 Piprökning Pipa Piplera 1 1 4 111
23206 8 Piprökning Pipa Piplera 1 1 4 116
23206 9 Kärl Fat Keramik 1 1 10,4 117
23206 10 Kärl Fat Keramik 1 1 3,4 117
23206 11 Byggnadsdetaljer Fönsterglas Glas 1 1 1,9 117
23206 12 Kärl Fat Fajans 1 1 1,6 109
23206 13 Kärl Fat Keramik 1 1 3,7 109
23206 14 Kärl Kärl Keramik 2 2 3,7 109
23206 15 Kärl Fat Keramik 1 1 4,2 118
23206 16 Hushållsavfall Ben Ben 3 3 49,6 118
23206 17 Hushållsavfall Ben Ben 1 1 30 128
23206 18 Kärl Kokkärl Keramik 1 3 14,9 128
23206 19 Kärl Skål Keramik 3 3 6,5 128
23206 20 Kärl Kokkärl Keramik 3 3 5,5 128
23206 21 Kärl Skål Keramik 2 2 11,3 128
23206 22 Byggnadsdetaljer Fönsterglas Glas 2 2 1,4 117
23206 23 Kärl Flaska Glas 1 1 1,7 117
23206 24 Kärl Fat Keramik 7 7 41,9 116
23206 25 Kärl Kärl Keramik 3 3 11,1 116
23206 26 Kärl Kärl Keramik 2 2 15,4 116
23206 27 Hushållsavfall Ben Ben 3 3 60,9 116
23206 28 Kärl Fat Keramik 1 1 13,6 121

Fyndlista Bilaga 4
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