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Inledning
I samband med att Falu kommun har planerat att uppföra ett flerbostadshus 
med parkeringsgarage inom fastigheten Posten 10, Falu stad och kommun 
(figur 1) har arkeologer från Dalarnas museum genomfört en arkeologisk 
förundersökning. Detta har gjorts i enlighet med länsstyrelsens beslut, dnr 
431-6490-2015. Undersökningen genomfördes under tre veckor i september 
2015, då fyra stycken schakt togs upp på Gamla Postenparkeringen. Fastig-
heten är belägen i den tidigmoderna staden Faluns centrala del, i ett område 
som inte tidigare varit föremål för någon större arkeologisk undersökning. 
Förundersökningsområdet ingår i fornlämningen RAÄ Falun 68:1, vilken 
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FU-område

Falu Kristine Kyrka

Hälsing Torget

Stora Kopparbergs Kyrka

Stora Torget

Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan med förundersökningsområdet markerat med blått. Skala 1:10 000
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består av Faluns äldre stadslager. Fastigheten ligger även inom Världsarvet 
Falun och riksintresset Falu stad. I samband med att förundersökningen inled-
des gjordes smärre förändringar, bland annat reviderades undersökningsytan 
från att ha varit 4600 kvadratmeter till 3580 kvadratmeter.

Kunskapsläge
Den arkeologiska kunskapen om den medeltida bebyggelsen i Falun är be-
gränsad. I de historiska källorna nämns Born år 1336, som den första omtalade 
gården i Falun. Det är inte förrän 1628 som den första kartan ritas (Sahlström 
1961:7; figur 2). Det råder delade meningar om vem och varför kartan ritades. 
Sannolikt är uppmätning gjord av Oluff Hansson Swartt, gjord i samband 
med att han upprättade gruvkartan ”Grufwa Uthi Bondestöten in Februario 
Åhr 1629” (Arkivcentrum Dalarna). Förutom Born finns även Kopparbergs 
kyrka inritad. Det råder delade meningar om när kyrkan uppfördes, troligtvis 
är större delen byggd under andra hälften av 1400-talet, Gerda Boëthius har 
dock gjort bedömningen att kyrkans äldsta delar tillkom redan på 1300-talet 
(BeBR). Den tidigaste kända branden i Falun skedde år 1569 (Olsson m.fl. 

Figur 2. 1628 års karta över Falun, rektifierad av Sahlström mot den moderna fastighetskartan. FU-
området är markerat med blått. De röda linjerna är dagens vägsträckning. De grå områdena tros markera 
de bebyggda delarna av Falun år 1628. Rektifieringen visar att förundersökningsområdet kan ha tillhört 
två olika kvarter under slutet av 1500-talet och början på 1600-talet. 

¯
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2012:11). Förundersökningsområdet 
är beläget i ett område som benämns 
Övre Åsen i äldre litteratur. I Älvs-
borgs lösen från år 1571 omnämns 
endast tre skattepliktiga hushåll på 
Åsen. Studerar man kartan från år 
1640, (figur 3) ser man att Övre Åsen 
har flera förtätningar av byggna-
der, men också att vissa områden 
är öppna eller obebyggda. Sedan 
finns bebyggelse kring Kopparbergs 
kyrka och på västra och östra sidan 
om Faluån. Förtätningen av bebyg-
gelsen avtar sedan ju längre bort 
från kyrkan och ån man kommer 
(Sahlström 1961:8–11). 

Falun får sina stadsprivilegier år 
1641 och i stadsplanen från år 1646 
var Åsgatan planerad att bli Faluns 
paradgata. I Drottning Kristinas 
memorial till Thomas Christiersson 
skriver hon bland annat att endast 
de ”bäst och anseenligast” skulle få bygga stora fina praktfulla byggnader ”widh 
de principaleste gatur och orter” vilket bland annat Åsgatan var (Sahlström 
1961:30). Åsgatan var även innan stadsplanen upprättades, en av de självklara 
vägarna in till Falu stad då den ligger på en högt belägen grusås (Sundström 
& Olsson 1988:97). 

±

Figur 3. Tabula Geographica från 1640 (U5) med 
ett uppskattat läge för undersökningsområdet innom 
den blå cirkeln.

Figur 4. 1761 års karta (U9-1:1) över Falun rektifierad mot dagens fastighetskarta. Kartan upprättades 
efter stadsbranden 1761. På kartan är undersökningsområdet markerat med blått. På kartan finns även 
tomtgränser samt källare utritade, den vita pricken är sannolikt en brunn. Skala 1:1 500.

¯
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År 1761 inträffar flera bränder 
som ödelägger stora delar av 
staden, bl.a. bebyggelsen som ska 
ha funnits vid kv. Posten. Efter 
bränderna upprättades en stads-
karta som visar området efter eld-
svådan. Undersökningsområdet 
ligger inom området ”Öfra Åhsen” 
märkt IV på kartan (figur 4). Till 
kartan finns även en lista över 
ägare till de berörda tomterna. De 
som ägde tomterna var antingen 
välbärgade eller framstående per-
soner, som exempelvis riksdags-
mannen och bankokommissarien 
Friedrich Muncktell (Ericsson 
1987–89:16) som ägde tomt 35. 

På hans tomt ser man tre styck-
en källare och en byggnad med tak 
som eventuellt kan ha klarat sig 
från branden. Tomt 36, som ägdes 
av snickaren Jonas Engnetius, är 
en av de mindre i kvarteret, och 

Figur 5 Ljunggrens karta över Falun från år 1858, 
rektifierad mot dagens fastighetskarta. Det röda 
området markerar undersökningsområdet. På kartan 
markerat med blåa linjer är de möjliga gång- eller 
promenadstråken. Endast allmänna byggnader 
(svarta) är utritade, resterande bebyggelse är enbart 
skrafferad, skala 1:4 000.

Figur 6. Skarins karta över Falun från år 1886. De rödmarkerade representerar sten/slagghus och de 
gulmarkerade trähus. Schakten finns markerade med blått. Skala 1:2 000. 
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på den tomten finns endast en källare utmarkerad. Tomt 37 ägdes av Olof 
Hellman som var organist, sannolikt i den närbelägna Kristine kyrkan. På 
hans tomt syns en större källare samt även en vit cirkel som förmodligen är 
en brunn. 

Bebyggelsen i området ska ha brunnit ner helt vid 1761 års brand. Efter 
stadsbranden var man tvungen att upprätta en ny stadskarta, med nya kvar-
tersnummer. Den blev klar år 1783. Den uppvisar förändringar både gällande 
tomtgränser samt ägare. Det som tidigare var tomt 37 är därefter tomt 8, tomt 
36 är 9 och tomt 35 är tomtnummer 10. Bland de nya ägarna till dessa gårdar 
fanns borgmästare Hans Carleberg som ägde tomt 7 och 8. Tomt 9 ägdes av 
murmästare Blidbergs änka, tomt 10 benämns som rektorsskola och Capel-
lansgården (LMV akt U9-1:2). Efter stadsbranden år 1761 har Hammars (kv. 
Posten 9), gamla rektorsbostaden (kv. Posten 10), tillkommit. Hammars 
byggdes av murmästaren Johan Blidberg omkring 1776 och år 1784 öppnade 
bagarmästaren Jacob Christopher Hesse ett sockerbageri i byggnaden (Olsson 
2012:159). Gamla rektorsbostaden byggdes också efter stadsbranden 1761, då 
i liggtimmer. Byggnaden hörde till trivialskolan och senare lärdomsskolan 
samt fungerat som komministerboställe (Sundström & Olsson 1988:97–98). 

Om man studerar Gustaf Ljunggrens karta över Falu stad från år 1858, 
används byggnaden fortfarande som rektor- och komministerbostad. Delen 
upp mot Åsgatan är skrafferad vilket troligtvis indikerar bebyggelse, och 
skulle kunna vara ett område med bland annat öppna gårdsytor och ekono-
mibyggnader. Den andra halvan ner mot Trotzgatan är sannolikt tomtens 
bakgård. Den delen har under 1800–1900-talet brukats som trädgård och/
eller park då den är grönmarkerad och har flera gång- eller promenadstråk 
(figur 5). Skarins karta från år 1886 visar kvarterets struktur 125 år efter stads-
branden år 1761 (figur 6). År 1902 öppnades Riksbanken, men redan efter ett 
par år flyttade posten och telegrafen in i byggnaden (Sundström & Olsson 
1988:97–98). Den yngsta bebyggelsen finns på en stadskarta från 1912. Vissa 
delar av bebyggelsen mellan 1800–1950-talet finns även på foto. En rad olika 
verksamheter bland annat rakstuga, konditori, poliskontor och bensinstation 
har rymts på tomten. Egentligen var ett förvaltningshus tänkt att uppföras i 
kvarteret Posten men byggnaden förlades istället i kvarteret Falan. Därefter 
fick Texaco år 1968 tillstånd att bygga en bensinstation med läge mot Trotz-
gatan (Nyström 2012:235).

Tidigare undersökningar 
Det har gjorts undersökningar i kvarteret två gånger tidigare (figur 7). År 1995 
gjordes en schaktningsövervakning söder om rektorsbostaden i Posten 10 av 
Dalarnas museum. Flera schakt togs upp som visade att det fanns bevarade 
kulturlager bland annat i Åsgatan, samt 4,5 meter nordöst om Åsgatan vid 
rektorsbostadens sydvästra hörn. Kulturlagren hade varierande tjocklek från 
några decimeter till ett par meter, kulturlagrens tjocklek ökade mot sidorna 
av åsen. Sedan togs ett större schakt upp från rektorsbostadens sydöstra 
hörn i nordöstlig riktning. I schaktet framkom förutom kulturlager även 
bebyggelserester i form av en timmerkonstruktion. Man sökte också efter 
ett brandlager som kunde kopplas till någon av de större stadsbränderna, 
för att på så vis få en stratigrafisk datering av timmerkonstruktionen, men 
något sådant brandlager kunde inte konstateras. Sedan fanns nedgrävningar 
som var fyllda med slagg som eventuellt också skulle kunna vara bebyggelse 
lämningar. Schakten grävdes ner till 1,8–2 meters djup utan att steril mark 
påträffades (Nordin 1995:3-5). 
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Under vintern år 2014 och 2015 genomfördes en schaktningsövervakning 
av Dalarnas museum där två schakt grävdes. Det ena schaktet låg ner mot 
Trotzgatan och innehöll flera utfyllnadslager, ett raseringslager, odlingslager, 
samt en nedgrävning. Två makrofossilprover togs från odlingslagret. Analysen 
visade spår efter stalldynga, latrin och spisaska, samt rester från sötkörsbär 
och sommarfläder. Det andra schaktet grävdes norr om parkeringen upp mot 
Åsgatan, schaktet grävdes för ytligt för att några kulturlager skulle kunna 
påträffas (figur 7).

Syfte och målsättning
Den arkeologiska förundersökningen syftade till att klargöra fornlämningens 
arkeologiska kunskapspotential avseende karaktär, ålder, utbredning och 
bevarandegrad. En av målsättningarna var också att se i vilken grad sentida 
exploateringar förstört underliggande kulturlager och konstruktioner, med 
tanke på den bensinstationen som legat på platsen under 1960–1980-talen. 
Resultatet ska även utgöra underlag för länsstyrelsens bedömning om till-
ståndsprövning angående borttagning av fornlämning och i sådant fall om 
ytterligare arkeologiska undersökningar fordras.

12
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Figur 7. Utdrag ur fastighetskartan med schakt från schakten från schaktningsövervakningen år 1995 
markerade i brunt, och schaktningsövervakningen från 2014-2015 markerat med rosa och FU schakten 
med siffror och grönt. Det reviderade undersökningsområdet är markerat med blått. Skala 1:1 500
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Metod
Schaktens placering bestämdes i huvudsak utifrån en kartanalys som gjordes 
innan fältarbetet. Schakten togs upp med maskin och eftersom ytan, som innan 
undersökningens början fungerade som parkering, var asfalterad skars denna 
upp och skalades av där sökschakten skulle grävas. Schakten grävdes sedan 
med planerings- och smalskopa. Schakten grävdes skiktvis ner till bevarade 
konstruktioner och kulturlager. Schakten grävdes i vissa partier helt ner till 
naturlig mark för att dokumentera kulturlagrens tjocklek. Även tre stycken 
provrutor grävdes för att fastlägga fyndfrekvensen och kulturlagrens sam-
mansättning.

Under fältarbetet användes modifierad kontextuell metod vilket kortfat-
tad går ut på att alla kontexter undersöktes var för sig i omvänd stratigrafisk 
ordning. Med kontexter avses i detta fall ”stratigrafiskt urskiljbara och kul-
turhistoriskt meningsbärande enheter” (Stibéus & Tagesson 2007:17) se även 
(Tagesson & Nordström 2012:19). I de fall som äldre konstruktioner och kul-
turlager 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 också för hand för att få en uppfattning om lämningarnas ka-
raktär och funktion.

Dokumentationen utfördes med digital inmätning av kulturlager, kon-
struktioner och schaktens utbredning med hjälp av en GNSS-mottagare med 
Nätverks-RTK. All inmätning gjordes i SWEREF99 TM. Där det bedömdes 
lämpligt, ritades sektioner med syfte att dokumentera eventuella äldre be-
byggelselämningar, som bedömdes lämpligare att undersöka vid en större 
undersökning. Även underliggande stratigrafiska relationer dokumenterades. 
Schakt, konstruktioner och vissa kulturlager fotograferades. Samtliga kontex-
ter beskrevs och tolkades på särskilda blanketter, kontexterna gavs indivi-
duella id-nummer, A1, A2 osv., och kategoriserades utefter deras materiella 
karaktär. Samtliga påträffade kontexter kunde sorteras under rubrikerna lager/
fyllning, konstruktion eller nedgrävning. I det efterföljande skedet katego-
riseras 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 under-
kategorier 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 depositionsty-
pen, 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 cirka 3 kilo ben 
in för osteologisk analys, alla ben som hittades togs in, både från primära, 
sekundära och tertiära kulturlager. Detta för att få en uppfattning om beva-
randegrad men också för att få en uppskattning av kvantiteten inom under-
sökningsområdet. Analysen skulle förhoppningsvis även ge indikationer 
om förhållandet mellan mat- och slaktrester, samt matavfall/kompostavfall i 
odlingslagren. Med tanke på att området ligger centralt inom Falu stad och 
anses under 1700-talet höra till en högreståndsmiljö fanns förhoppningen att 
benen också i viss utsträckning kunde avspegla aktiviteter och social status 
inom kvarteret. Analysen genomfördes av Agneta Flood, osteolog vid AO 
arkeoosteologi, rapport bilaga 2. 
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Totalt samlades 8 jordprover in för makrofossilanalys, för att på så sätt 
kunna få en tydligare bild av kulturlagrens nyttjande. Analyserna genomför-
des av Fil. Dr. Jens Heimdahl, arkeobotaniker vid Historiska Museet, rapport 
bilaga 3. Från fyra stycken jordprover valdes även makrofossil ut för 14C-analys 
som utfördes på Ångströmlaboratoriet, Uppsala. 

Vid stadsarkeologiska undersökningar utgör kritpipor ett betydelsefullt 
dateringsmaterial. De var bräckliga, och hade oftast en kort livslängd och 
förekommer vanligtvis i rikliga mängder i kulturlager från 1600- och 1700- 
talen. Piporna kan för det mesta tidfästas 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, tidigare verksam vid Tobaks- 
& Tändsticksmuseet har analyserat kritpipsfynden från kv. Posten, bilaga 4. 

Utöver detta sågades två prover ut för dendrokronologisk analys, proverna 
togs från en stolpe samt en träsyll som påträffades. Analyserna utfördes av 
Bertil Israel, Bisysslor, Svärdsjö, rapport bilaga 5.

43
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Figur 8. Utdrag ur fastighetskartan med det ursprungliga förundersökningsområdet markerat med grönt 
och det reviderade undersökningsområdet markerat med blått. De fyra sökschakten är markerademed 
svart. Skala 1:1000



13Arkeologisk förundersökning – Posten 10

Undersökning och resultat
Fältarbetet utgjordes av en sökschaktsgrävning där sammanlagt fyra schakt 
togs upp inom exploateringsytan (figur 8). Schakten var 16,2–53,3 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 lera och lerig silt. I samtliga schakt, avbröts 
schaktningen då äldre konstruktioner och kulturlager framkom, dessa doku-
menterades i plan och täcktes med markduk innan igenfyllning. 

Inledningsvis var undersökningsområdet 4600 kvadratmeter, det egentliga 
undersökningsområdet uppgick dock till 3580 kvadratmeter. Uppgifter hade 
getts till Länsstyrelsen om att övre delen av förundersökningsområdet inte 
skulle beröras av en eventuell framtida exploatering. Den totala exploate-
ringsytan är dock inte klargjord då detaljplan saknas. Nordvästra delen var 
inte tillgänglig p.g.a. att bilar samt lastbilar behövde en vändplats, eftersom 
förundersökningsområdet var beläget på en parkering som delvis nyttjades 
samtidigt som undersökningen pågick.

Dalarnas museum har ett stort ansvar att förmedla och stärka det långsiktiga 
arbetet med kunskapsuppbyggnad för framtida generationer. Under en vecka 
fanns därför en praktikant på undersökningen som fick prova på att schakta, 
tolka och gräva provrutor. Dessa grävdes i kulturlager och i anslutning till 
konstruktioner, under överinseende av fältpersonalen. 

Schakt
Schakt 1 placerades så långt åt nordost som möjligt i undersökningsområdet 
(figur 9). Schaktet var cirka 51 meter långt, 2–5 meter brett, 0,5–2,5 meter djupt 
och L-format med en utvidgning åt nordväst. Schaktet grävdes längsmed den 
häck som skiljer parkeringen och Trotzgatan. Riktningen var först nordväst-
sydostlig med början från Bergvikbyggnaden. Kartanalysen visade att inom 
det aktuella området har det funnits en byggnad enligt kartan från år 1761. En 
annan anledning till schaktets placering var att försöka lokalisera platsen för 
den bensinstation som på 1960-talet funnits i undersökningsområdets södra 
del, och om det fanns kulturlager bevarade under denna. Därav gjordes det 
längst i sydöst en utstickare med ca 11 meter i sydvästlig riktning. Omkring 
3,5 meter från schaktets nordöstra vägg i riktning mot sydväst påträffades 
en nedgrävning för en av de borttagna cisternerna A17. En kabeldragning 

schaktades också fram. Den följdes 
i västlig riktning fram till större 
krossade betongbitar. Dessa be-
dömdes vara rester efter ett gjutet 
betonggolv, som sannolikt utgjort 
grunden till bensinstationen och 
fanns på ett djup av 0,3–0,5 meter, 
tillsammans med omrörda fyll-
nadsmassor. 

Huvuddelen av schaktet gräv-
des ned till kulturbärande lager 
som i fält bedömdes ha tillkommit 
innan år 1850. Dessa lämnades 
till eventuell slutundersökning. 
Två nedgrävningar gjordes ned 
till naturlig mark för att avgöra 
markdjupet för kulturlagren, en i 
den nordvästra änden av schaktet 

Figur 9. Översiktsbild över schakt 1 fotograferat från sydost. Fotograf: David 
Fahlberg
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och en längst i sydväst. Den nordvästra 
dokumenterades i profil (figur 16 och 
17). Den naturliga marken bestod av 
lera och framkom ca 111,0 m.ö.h. i syd-
västra och 110,6 m.ö.h. i nordöstra delen 
av schaktet. 

Schakt 2 förlades ca 15 meter nord-
väst om schakt 1 (figur 10) och grävdes 
i nordvästlig-sydöstlig riktning ca 17 
meter långt och 3 meter brett. Det nådde 
som mest ned till nivån 110,6 m.ö.h i 
nordöstra delen av schaktet. Den övre 
lagerföljden under asfalten var den 
samma som i schakt 1 med det övre bär-

lagret A1 och den underliggande 
slaggfyllnaden A2. Ett betongrör 
A35 fanns i södra delen av schak-
tet och låg i sydvästlig-nordostlig 
riktning.

I nordöstra delen av schaktet 
togs ett ca 3x0,5 meter stort område 
ned till naturlog mark för att avgöra 
tjockleken på kulturlagren. Den 
naturliga marken bestod av grå till 
beige lera och framkom 110,6 m.ö.h.

Provruta 1 grävdes från A39 
ned till ett gråbeige naturligt avsatt 
lager. Där framkom en nedgräv-
ning A59 som inte undersöktes 
närmare. Provrutan grävdes från 
111,43 m.ö.h. ned till 110,17 m.ö.h. 

Lagerföljden var som i nordöstra delen 
av schaktet A39->A41->A42->botten. 
Majoriteten av fynden kom i A39. I A41 
fanns endast ett fåtal fynd. Kulturlagren 
var sammanlagt ungefär samma som i 
nordöstra delen av schaktet.

Schakt 3 placerades längst åt sydväst 
och grävdes i nordöst-sydvästlig rikt-
ning ca 15,5 meter långt och 2,7 meter 
brett, med en breddning till 4,7 meters 
bredd 9 meter från den nordvästra än-
den (figur 11). Placeringen av schaktet 
valdes för att kunna återfinna äldre 
bebyggelselämningar, då kartanalysen 
visat att bebyggelsen varit koncentre-

Figur 12. Översiktsbild över schakt 4 fotograferat från västsydväst. 
Provruta 2 syns närmast i bild. Där fanns syllstenar A93, stenläggning 
A84 . Närmast sydvästra schaktkanten låg nedgrävning A81. Fotograf: 
Jimmy A Karlqvist

Figur 11. Översiktsbild över schakt 3 fotograferat från 
sydost. Fotograf: David Fahlberg

Figur 10. Översiktsbild över schakt 2 fotograferat från ostnordost. 
Närmast i bilden syns det 3x0,5 meter stora område som schaktades 
ner till naturlig mark. Fotograf: Jimmy A Karlqvist
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rad upp mot Åsgatan och nuvarande Hammars. En ytterligare anledning till 
placeringen var att avgöra om lämningar från senare bebyggelsefaser kunde 
konstateras. Byggnaderna finns med på Skarins karta över Falun från 1886, 
som kan ha anlagts efter stadsbranden år 1761.

Innan schaktet återfylldes togs ett ca 1x2 meter stort skoptag upp alldeles 
intill träsyll A65 för att avgöra hur mycket kulturlager som återstod. Den 
naturliga marken framkom på 111,4 m.ö.h.

Schakt 4 förlades till exploateringsytans sydöstra del, öst om schakt 3. 
Schaktet grävdes 0,5–0,6 meter djupt och i sydväst-nordöstlig riktning (figur 
12). Det var ca 9,1 meter långt och 4,1 meter brett. Det förlängdes vinkelrätt 
åt nordväst och grävdes 12 meter åt nordväst och 5,1 meter brett i sydvästlig-
nordöstlig riktning. 

Förhoppningen var att hitta en äldre gräns mellan tomtens mellanzon och 
bakgårdszon. Den som förefaller finnas med på Ljunggrens karta över Falu 
stad från år 1858. Det har även stått en byggnad där schaktet förlades, vilket 
det inte fanns några uppgifter om innan förundersökningen påbörjade. Bygg-
naden verkar dock endast haft en mindre inverkan på underliggande kultur-
lager och konstruktioner då den varit uppbyggd på betongplintar (figur 13).

Eftersom det framkom relativt hela konstruktioner och orörda kulturlager 
bestämdes att rensa fram dessa, gräva en provruta samt undersöka en kontext 
som var tydlig i plan, A81. Även en sektionsritning över kulturlagren gjordes 

Figur 13. Postenparkeringen med Texacomacken, ovanför den en kontorsbyggnad som rymde Falu IF:s 
kansli och till höger posthuset den 20 juni 1971. Foto: Sven Jansson, Foto Dalmas arkiv.
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i störning A76 nordöstra vägg (figur 25). Den visade att kulturlagrens tjocklek 
var ca 0,7 meter.

Provruta 2 grävdes först efter att brandlager A82 rensats undan. Eventuellt 
är A82 samma lager som golvlager A83, men att övre delen har blivit eldpå-
verkad. Därefter kom ytterligare två golvnivåer med tillhörande konstruk-
tionslager och tre stycken eventuella syllstenar, se bilaga 1, A83, A90 och A94. 
Fyndfrekvensen i provrutan var mycket hög med stora skärvor. Det kan tyda 
på at de inte legat i ett öppet lager och därför inte blivit betrampat.

Stratigrafi och kontexter 
Vid förundersökningen påträffades sammanlagt 95 kontexter vilka alla kunde 
sorteras under kategorierna lager/fyllning, nedgrävning samt konstruktion. 
För utförligare kontextbeskrivningar se bilaga 1. 

Bland konstruktionerna fanns träsyll, stensyllar, stolpar, tegelkonstruktion 
samt stenläggningar och tänkbara trägolv. I botten på varje schakt 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 indikerande bebyggelse eller lager som tyder 
på ett längre brukande. Dessa bebyggelse- eller brukningsnivåer omfattar tre 
till fyra nivåer, inklusive den yngsta som var från 1850-tal fram tills rivningen 
under 1950-talet. 

Inom kategorin lager ryms tre olika depositionstyper; primär-, sekundär-, 
samt tertiärdeponerade lager. Det ryms även ett antal olika kulturlagertyper, 
till exempel byggnationslager, konstruktionslager, odlingslager, brukningsla-
ger, raseringslager etc. Då undersökningen bestod av sökschaktsgrävning 
grävdes aldrig kulturlagren helt i plan och tolkningarna blir därför något 
osäkra. Stor vikt har dock lagts vid att redan i fält tolka lagren i den mån det va-
rit möjligt genom att studera dess sammansättning, innehåll samt kontaktytor. 

Vissa delar av exploateringsområdet har påverkats av den bensinstation 
och kontorsbyggnad som funnits under 1960–1970-talen (figur 13). Vid anläg-
gandet av dessa verkar man ha schaktat bort den tidigare bebyggelsen samt 
jämnat ut och höjt marknivån med diverse utfyllnadslager A1–A3. Sedan har 
fem stycken cisterner från bensinstationen grävts upp efter att verksamheten 
lades ner. Fyllnadsmassorna låg direkt ovan äldre kulturlager och konstruk-
tioner, vilka delvis blivit påverkade av sentida schaktningar. Kulturlager och 
konstruktioner lämnades dock kvar för att kunna undersökas närmare vid en 
eventuell efterföljande arkeologisk underökning. Från några av kulturlagren 
samlades prover in för makrofossilanalys.

Schakt 1 
De olika kulturlagertyper som påträffades i schakt 1 var utjämningslager, 
fyllningar, konstruktionslager, gårdslager, odlingslager, utfyllnadslager samt 
ett otolkat lager. Konstruktioner och nedgrävningar var den kontexttyp som 
förekom minst i schakt 1. Endast 6 konstruktioner respektive 12 nedgrävningar 
dokumenterades. 

Den äldsta kontexten som påträffades (fas I) var odlingslager/marklager 
A25 som låg ovan den naturliga leran, och som tolkades ligga över hela schak-
tet (figur 14). I sydvästra delen av schaktet fanns en stolpe A18 från vilken ett 
prov togs för dendrokronologisk analys (PD 902). Invid stolpen fanns också en 
stående stör A27 som troligtvis hör samman med stolpen. I sydvästra delen, låg 
också utfyllnadslager A24 delvis över odlingslager A25. Nordväst om stolpen 
fanns ett svart otolkat kulturlager A23 på A24 och A25. Kulturlager A23 har 
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sannolikt delvis blivit bortschaktat 
p.g.a. den tidigare bensinstationen. 
Dessa kontexter bör representera den 
äldsta brukade marknivån i schakt 1.

Därefter kommer vad som skulle 
kunna vara förnyelse eller en ombild-
ning med lager A29 som tolkas vara 
ett odlingslager. I lagret fanns ett dike 
A26, som var belägen i sydvästra de-
len av schaktet, diket fortsatte i nord-
ostlig riktning och syntes i störning 
A17 (figur 15).

En eventuell bebyggelsenivå (fas 
II) kommer med kontexterna A15 
och A9 med tillhörande fyllning och 
nedgrävning (figur 16). Stensyll A9 
kan möjligtvis vara anlagd samtidigt 
som odlingslager A29 och dike A26, 
stensyllen sparades dock till en even-
tuell fortsatt undersökning. Det är 
möjligt att dike A28 är fortsättningen 
på fyllning A10 och nedgrävning A11. 
Troligtvis är A15 en stenläggning som 
eventuellt fortsätter i riktning upp mot 
den tidiga bebyggelsen vid Åsgatan. 
Odlingslager/gårdslager A13 samt 
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¯

A25

A18
A27

A24

A23

A17

0 31,5 Meter

¯

A26

A17

A29

Figur 14. Schakt 1, fas I. Det grönmarkerade 
området är odlingslager A25 som har tolkats ligga 
över hela schaktet. De två bruna cirklarna är stolpe 
och stör A18 samt A27. Det gråsvarta lagret är 
kulturlager A23 och ljusblåa utjämningslager A24. 
Markerat med beigt är A17, en nedgrävning för 
cisterner. Skala 1:200

Figur 15. Schakt 1. Det ljusblåa området, A29, är 
odlingslager eller utjämningslager, medan A26 
är ett dike som sannolikt fortsätter åt nordost. 
Markerat med beigt är A17 en nedgrävning för 
cisterner. Skala 1:200

Figur 16. Schakt 1, fas II. Odlings-/gårdslagerA13 
markerat med ljusblå färg, och underliggande 
odlings-/gårds-/utjämningslager A14 markerat 
med rosa. Stenläggning A15 markerat med grå 
färg, och stensyll A9 med tillhörande fyllning och 
nedgrävning A10-A11 markerat med grått och 
lilla. Skala 1:400. 
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Profil figur 17
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odlingslager/utjämningslager A14 skulle kunna vara samtida med dessa 
konstruktioner.

Ett av de yngsta lagren (fas III) som påträffades var odlingslager A7 som 
täckte hela schaktets bredd och började omkring 5 meter från den nordvästra 
delen av schaktet, varifrån det sträckte sig cirka 30 meter i sydostlig riktning. 
Sannolikt hör denna nivå till slutet av 1800-talet, och fram till rivningen under 
1900-talet.

A30: Svart sotigt sandlager mellan 0,1–0,25 meter tjockt. Med stora inslag av träkol, sot och 
träflis. Detta lager är eventuellt samma som lager A7 längre åt sydöst.

A31: Ljust utjämningslager som var 0,15 meter tjockt, och som sannolikt gett bärighet till 
ovanliggande tegelkonstruktion. Lagret bestod av grus, slagg och sand med inslag av 
träkol, sot och småsten. Även detta lager skars av kabelnedgrävningen. 

A32: Tegelkonstruktion med kalkbruk, som var cirka 1,6 meter lång och 1,3 meter bred samt 
0,2–0,4 meter hög. Tegelkonstruktionen framkom närmast den sydöstra schaktväggen i 
den nordöstra delen av schaktet. Konstruktionen skars ca 1,3 meter in i schaktet av en 
sentida nedgrävning för en telekabel som gick i nord-sydlig riktning snett genom schak-
tets längdriktning. 

A33: Mörkgrått konstruktionslager som var 0,1–0,15 meter tjockt med ljusare nyans i toppen 
och botten, bestående av sand och grus samt inslag av småsten, sot och träkol. 

A34: Två liggande plankor med ca 1,5 meter mellanrum med en bredd på 0,1–0,15 meter. 
Möjligen är det recent rasering eller lämningar från ett växthus eller redskapsbod som 
har stått på platsen och som finns med på Skarins karta från år 1886 samt fotografier 
från början av 1900-talet. 

Figur 17. Sektionsfoto 
från schakt 1 över de 
beskrivna lagren. 
Fotograferat  från 
sydväst. Fotograf : 
David Fahlberg.

Figur 18. Vykort från slutet av 1800-talet början på 1900-talet, där man i högra delen ser nordöstra 
hörnet av undersökningsområdet med ett växthus eller redskapsbod samt läroverksområdet bortanför. 
Trotzgatan går tvärs över bilden. Fotograf Okänd (Privat samling, Björn Dybeck).
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Schakt 2
De olika kulturlagertyper som påträf-
fades i schakt 2 var utjämningslager, 
fyllningar, gårdslager och odlingsla-
ger. Konstruktioner var den kontext-
typ som förekom minst i schakt 2, där 
endast en stör dokumenterades. 

Den äldsta kontexten (fas I) som 
påträffades tolkades vara ett od-
lingslager/marklager A42 som san-
nolikt är samma som A25 i schakt 
1. I odlingslager A42 fanns också 
tre nedgrävningar A44, A46, och 
A59 som verkar fortsätta åt sydost, 
nordost samt öst. Dessa kontexter 
bör representera den äldsta brukade 
marknivån i schakt 2 (figur 19).

Precis som i schakt 1 kommer 
sedan vad som skulle kunna vara 
förnyelse, då A41 sannolikt är samma 
som A29 i schakt 1. 

Ovan A41 låg odlingslager A39 
med en stående stör A40 (fas II). 
Eventuellt skulle nedgrävning A38 
och fyllning A37 kunna höra ihop 

Figur 19. Schakt 2, fas I. Det grönmarkerade 
området är tolkat som ett odlingslager. Möjligtvis 
är det samma som A25 i schakt 1, och tolkas 
ligga över hela schaktet. Den lila, ljusgröna och 
beigea färgen representerar eventuella diken.  Det 
gråsvarta lagret är ett betongrör som går i SV-NO 
riktning. Provruta 1 med A59. Skala 1:200
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A37-A38
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Figur 20. Schakt 2, fas II. Det ljusblåa området 
är odlingslager eller utjämningslager, medan 
A37-A38 är nedgrävning och fyllning som kan 
vara ett igenfyllt dike, byggnationslager eller 
rasering från en tegelkonstruktion. Det gråsvarta 
lagret är tolkat som ett odlingslager och har en stör 
nedstucken. Skala 1:200

0 31,5 Meter

¯

Störning A35A7
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Figur 21. Schakt 2, fas III. Det gråsvarta 
lagret är sannolikt ett odlinglager, det orangea 
konstruktionslagret låg under A7, men är också 
sannolikt recent. Skala 1:200.
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med brukandet av A39, men A38 och 
A37 är svårtolkade. De skulle dels, 
kunna vara ett igenfyllt dike, bygg-
nationslager eller rasering från en 
tegelkonstruktion (figur 20).

De två yngsta lagren som påträf-
fades (fas III) var A7 som även fanns 
i schakt 1, samt ett konstruktionslager 
A36, vilket har tolkats som rester efter 
en bortplockad stenläggning (figur 
21).

Schakt 3
De olika kulturlagertyper som påträf-
fades i schakt 3 var utjämningslager, 
utfyllnadslager, brukningslager, 
gårdslager samt konstruktionslager 
och rasering/brandlager. Ett flertal 
konstruktioner framkom som kan 
knytas till tre separata bebyggelse-
nivåer. 

Den äldsta bebyggelsenivån (fas I) 
som påträffades bestod av en syllstock 

Figur 22. Schakt 3, fas I. Den äldsta bebyggelse-
nivån som påträffades i schaktet bestod av syll, golv 
samt stående planka och stolpe. Skala 1:50.
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Figur 23. Schakt 3, fas II. Det ljusbruna området 
är gårdslager, det mörkgråa stenkonstruktion och 
ljusgråa stenläggning. De bruna runda cirklarna 
är stolpar samt störar, det brunorangea lagret är 
liggande störar som eventuellt skulle kunna vara 
rester efter en träläggning. Det beigea lagret är 
tolkat som ett konstruktionslager åt ovanliggande 
stenläggning. Skala 1:150.

Figur 24. Schakt 3, fas III. Den yngsta bebyggelse 
nivån i form av tre stensyllar som ligger i 
nordostlig riktning och är markerat med ljusgrå 
färg, även gårdslager samt raseringslager är 
utmarkerade. Skala 1:200.



21Arkeologisk förundersökning – Posten 10

A65, som endast delvis grävdes fram under gårdslagret A49, från vilken 
ett prov för dendrokronologisk datering togs (PD 1462). På bägge sidor om 
stocken låg också trägolvsresterna A68 varför stocken kan ha utgjort en mel-
lanvägg. Nordöst om stocken fanns också en stolpe A66 och en grov stående 
planka A67 som antagligen varit en del av en väggkonstruktion (figur 22).

Den mellersta bebyggelsenivån (fas II) representeras av konstruktionsla-
ger A54 och A60. Ovan dessa låg en kullerstenläggning A53 och A63, dessa 
hade liknande underlag av siltig lera och samma stratigrafiska läge. Stenkon-
struktion A62, stack ut ur den sydvästra schaktväggen och nordväst om A62 
fanns A64 som bestod av tre störar. Lagret A49 låg stratigrafiskt över dessa 
konstruktioner över större delen av undersökningsytan och är enligt mak-
rofossilanalysen sannolikt en utfyllnad eller utjämning, vilket tolkas som en 
förnyelse av gårdsytan som sedan fortsätter att brukas (figur 23). 

Den yngsta bebyggelsenivån (fas III) bestod av tre stycken syllstensfun-
dament A50, samt gårdslager A56. Dessa överlagrades av raseringslager A48 
och A55 (figur 24).

Figur 25. Sektionsritning över 
möjliga bebyggelsenivåer i 
schakt 4. Skala 1:20.

1 Brunt sandigt lager, omkring 0,15 meter 
tjockt, med inslag av småsten och grus, 
eventuellt samma som gårdslager A85 
eller ett utjämningslager.

2 Raseringslager bestående av sand, te-
gelkross och kalkbruk, eventuellt samma 
som A86 eller en utfyllnad med rase-
ringsmaterial.

3 Gult sandlager, mellan 0,03–0,13 meter 
tjockt. Eventuellt en utfyllnad tillsammans 
med raseringslagret.

4 Beige lins av lera ovan trästock, ca 0,02 
meter tjock.

5 Trästock, 0,02–0,09 meter hög och 0,85 
meter lång. Eventuellt en syllstock eller 
regel i en golvkonstruktion.  

6 Trästock eller kvistlyra till ovanstående 
stock 0,09 meter hög och 0,18 meter 
lång.

7 Mörkgrått sandigt avsättningslager när-
mast under trästocken, 0,01–0,03 meter 
tjockt. Sannolikt samma som underlig-
gande lager.
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8 Utfyllnadslager bestående av mestadels 
slagg, 0,25–0,3 meter tjockt, med inslag 
av träkol eventuellt samma som A77.

9 Brukningslager eller gårdslager av hu-
mös sand med inslag av småsten, grus 
och träkol, 0,03–0,12 meter tjockt. 

10 Utfyllnadslager av ljusgrå sand med 
stenar och grus, 0,03–0,11 meter tjockt. 

11 Trägolv, 0,02–0,03 meter högt och 1,4 
meter långt

12 Konstruktionslager av mörkbrun siltig 
sand, 0,03–0,1 meter tjockt, med inslag 
av tegelkross och småsten.

13 Trägolv, 0,02–0,05 meter högt, eventu-
ellt brandskadat.

14 Fyllning i nedgrävning, 0,2–0,4 meter 
tjockt, bestående av ljusgrå lera med 
enstaka stenar och tegelkross.

15 Fyllning i nedgrävning, 0,06–0,2 meter 
tjockt, bestående av horisonter med 
slagg och sten med inslag av lera och 
sand.

16 Beigt naturligt avsatt lerlager.
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Schakt 4
De olika kulturlagertyper som påträffades i schakt 4 var gårdslager, utjäm-
ningslager, konstruktionslager, golvlager, utfyllnadslager, odlingslager och 
brandlager. 

De äldsta kontexterna (fas I) som påträffades dokumenterades med en 
sektionsritning från en störning som schaktades ur A76 (figur 25).

Sektionen uppvisar två eventuella bebyggelsenivåer (fas II). Till dessa äldre 
kontexter bör man eventuellt kunna koppla A83 golvlager, A90 konstruktions-
lager, A91 trägolv, A92 konstruktionslager, A93 syllstenar, A94 trägolv som 
påträffades i provruta 2. Nedanför dessa nivåer fanns en nedgrävning A89 i 
den naturligt förkommande leran. 

Under fyllningarna framkom en rektangulär träkonstruktion A95 bestående 
av hörnstolpar och plankor på högkant, fylld med sand och kullerstenar (fas I).

En förnyelse av området (fas II) kommer med slagglager A77, gårdslager 
A85 och stenläggning A84, sedan bör även brandlager A82 vara samtida med 
dessa kontexter (figur 26).

Det yngsta skedet (fas III) representeras av nedgrävning A81, stenläggning 
A74, utfyllnadslager A87, utjämningslager/odlingslager A73, grusläggning 
A72, och odlingslager A71. Dessa överlagrades av utjämningslager A70 och 
raseringslager A47 (figur 27).
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Figur 26. Schakt 4, fas II. En förnyelse med 
slagglager A77 som är markerat med svart, 
gårdslager med ljusgrönt och stenläggning med 
grått. Sannolikt är också brandlager A82 samtida 
med detta lager. Sektion 1, se figur 25. Skala 1:250.

Figur 27. Schakt 4, fas III. Det yngsta skedet 
representeras av en nedgrävning och fyllning 
markerat med ljusgult i sydvästra delen av schaktet. 
Grus- och stenläggning markerat med mörk- och 
ljusgrått, utjämningslager/odlingslager markerat 
med lila. Det bortschaktade odlingslagret markerat 
med brunt, ett mindre utfyllnadslager med orange. 
Dessa överlagrades av utjämningslager A70 och 
raseringslager A47 som också schaktades bort. 
Skala 1:200.
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Analyser
Osteologi
Totalt har ca 3 kilo obrända och 16,8 gram brända ben analyserats av Agneta 
Flood. Analysen är en basregistrering som identifierat art och benslag. 

Sammanfattningsvis utgör nötboskap den största andelen, sedan förekom-
mer även får/get, svin, höns och mindre andfågel i materialet. Övervägande 
delen av benmaterialet kommer från matavfall (77 %), och på flertalet fragment 
fanns också hugg och snitt från matberedning. Ben från nötkreatur dominerade 
i alla typer av kontexter utom i odlingslager, där framförallt ben från svin, får/
get var mest framträdande. Benen var betydligt mer fragmenterade i schakt 1 
och 2 än i schakt 3 och 4. Det beror troligen på att schakt 1 och 2 varit öppna 
ytor där benen varit utsatta för väder, betrampning och odling. I schakt 3 och 
4 var fragmenteringen inte lika stor, dessutom hade två ben gnagmärken. De 
har sannoliktlegat i en mer skyddad miljö, möjligtvis som utfyllnad under en 
byggnad i schakt 4. En stor andel av benen framkom i provruta 2 i vad som 
tolkats som konstruktionslager till två stycken trägolv, A90 och A92. För vi-
dare presentation av metod och resultat hänvisas till Floods rapport, bilaga 2. 

Makrofossilanalys
Totalt samlades 8 jordprover in för makrofossilanalys. Prover togs från alla 4 
schakt för att få en översiktsbild av platsens användande. Analyserna genom-
fördes av Fil. Dr. Jens Heimdahl, arkeobotaniker vid Statens historiska museer. 

Sammanfattningsvis kan sägas att bevaringsförhållandena inom undersök-
ningsområdet var hög, dels för att det fanns vattenmättade lager, men också 
för att det fanns kopparslagger som gör marken giftig för mikroorganismer. 
Även ömtåliga makrofossiler såsom örtfragment, äggskal, djurhår och fisk-
ben fanns bevarade i proverna. Sedan fanns rester av rottrådar som främst 
antas utgöra exempel på floramiljöer i äldre tid, men som också kan vara av 
yngre datum. Bedömningen är dock att de analyserade lagren legat in situ 
sedan deras tillkomst och att eventuell omlagring bör ha skett innan deposi-
tionstillfället. Provet som togs från kulturlager A23 kan möjligtvis innehålla 
makrofossiler som är från yngre vegetation p.g.a. bioturbation. Resultaten 
från analyserna integreras delvis i följande tolkningsavsnitt och för vidare 
presentation av metod och resultat hänvisas till Heimdahls rapport, bilaga 3.

Kritpipor
Arne Åkerhagen, tidigare verksam vid Tobaks- och Tändsticksmuseet i 
Stockholm, har analyserat samtliga kritpipor från kvarteret Posten. Arne 
Åkerhagen har en mångårig erfarenhet av att analysera, datera och proveniens 
bestämma kritpipor bland annat från tidigare arkeologiska undersökningar i 
Falun, men också andra svenska städer. Totalt hittades två kritpipshuvuden 
och sju stycken skaft, varav det äldsta daterades till 1630–1640. Majoriteten 
av kritpiporna är tillverkade under 1700-talet, av dessa var två stycken så 
kallade Falupipor, tillverkade vid Daniel Friederich Theels pipfabrik i Falun 
under den andra halvan av 1700-talet. För vidare presentation av metod och 
resultat hänvisas till Åkerhagens rapport bilaga 4.



24 Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2016:5

Dateringar
Dendrokronologi
Från två kontexter, A18 och A65 från schakt 1 och 3, sågades ett prov vardera 
vilka lämnades för dendrodatering till Bertil Israel i Svärdsjö. 

Stolpe A18 var i dåligt skick och hade endast 73 årsringar. Trästock A65 
hade en intakt kärna där 88 årsringar kunde mätas. Analysen visade på att 
ena provet kommer från ett träd fällda omkring år 1550, det andra provet är 
osäkert. Dateringen är inte helt säkerställd, dels p.g.a. få årsringar men också 
för att endast två enskilda kontexter kunde dateras. Dendrokronologisk analys 
är ett statistiskt metod som anger när ett träd avverkades. Det är alltså ingen 
säker datering av en kontext där trävirket ingår. För utförligare rapport se 
bilaga 5.

14C-analys
Totalt skickades 4 stycken prover för 14C-analys. De valdes ut i samband med 
makrofossilanalysen för att få prover med en så låg egenålder som möjligt. 
Dessa skickades för 14C-analys till Ångströmlaboratoriet, Uppsala Universitet. 
Makrofossilanalysen konstaterade att provet taget från A23 eventuellt bestod 
av material från yngre vegetation till följd av bioturbation. I A23 fanns dock 
material som antogs vara av äldre datum, bl.a. förkolnad råg, som skickades 
för datering. Trots det är dateringen av kontexten inte helt tillförlitlig. Resul-
tatet från 14C-analysen visade att tyngdpunkten låg i 1700–1800-tal (figur 29).

Fynd
Fynden samlades in och registrerades per kontext och har basregistrerats i mu-
seets föremålsdatabas Sofie, avseende sakord, material, antal etc. Fyndmateria-
let består av 167 fyndposter. Fynden som hittades är till stor del representativa 
för tidigmodern tid. Ett av syftena med förundersökningen, var att försöka ta 
reda på om sentida exploateringar påverkat underliggande kulturlager och 
konstruktioner. I schakt 1 fanns ett sådant exempel. Där förekom osäkerhet 

PD. nr Kontext Schakt Tall Beräknad avverkning
902 A18 stolpe 1 X svag korrelation till 1528
1462 A65 syll 3 X Ca år 1550

Anl. nr Kontext Makrofossil Schakt 14C BP Kalibrerat 1 σ Analysnr
A14 Gårdslager/ Örtfragment 1 160±26 1660AD (12,7%) 1690AD
 Utjämn.    1720AD (35,3%) 1780AD
     1790AD (7,7%) 1810AD
     1920AD (12,6%) 1950AD Ua-52843
A23 Otolkat Rågkärna 1 144±26 1670AD (10,3%) 1700AD
 kulturlager     1720AD (23,3%) 1780AD
     1790AD (7,6%) 1820AD
     1830AD (13,8%) 1880AD
     1910AD (13,2%) 1940AD Ua-52844
A39 Odlingslager Trä (Hallon) 2 207±25 1650AD (18,7%) 1680AD
     1760AD (27,2%) 1800AD
     1940AD (22,3%) … Ua-52845
A85 Odlingslager Havre 4 107±26 1690AD (19,4%) 1730AD
     1810AD (48,8%) 1920AD Ua-52846
Figur 29. Resultatet från 14C-analyserna. Kalibreringarna är gjorda i Oxcal 4.2. (Bronk Ramsey 2013) 
med kalibreringskurvan IntCal13 (Reimer et. al. 2013).

Figur 28. Dendroanalys för datering av två kontexter.
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kring stratigrafin och fyndförekomsten, i lagren närmast nedgrävningarna för 
bensinstationen och dess borttagna cisterner. Till exempel kulturlagren A13 
och A14 verkar ha blivit omrörda eftersom yngre föremål anträffades under 
äldre. Det ska understrykas att fyllnadsmassorna från bensinstationen låg 
direkt ovan A13 och A14 och att det kan ha skett en viss infiltration. 

Den största fyndposten var yngre rödgods med 130 stycken föremål, bestå-
ende av mestadels förvaringskärl, därefter fat och skålar samt kokkärl. Övrig 
keramik består av fajanskärl som står för 12 av fyndposterna och endast 2 fynd 
av stengods. I de yngre lagren fanns även betydande mängder flintgods och 
porslin som eventuellt kan vara tillverkade i slutet av 1700-talet. Keramikfö-
rekomsterna per kontext redovisas i figur 31.

Den näst största fyndposten är kritpipor med 74 stycken varav 9 daterats 
och typbestämts. Sorterat under glas fanns 27 fyndposter med flaskglas, 3 
bägare varav en som troligtvis är från första halvan av 1600-talet och som 
importerats från Nederländerna eller möjligtvis Tyskland. Även fönsterglas 
påträffades från ett fåtal kontexter. Järnföremål står för 49 fyndposter, varav 
spik utgör 45 stycken och 2 stycken redskap. Ett skaft från ett bestick av tenn 
hittades, detta hade även ett monogram med bokstaven ”M”. Monogrammet 
bestod av tre stycken ”m” och mellan bokstäverna fanns två punkter. 

Två mynt framkom som förmodligen är 1/6 öre kopparmynt och är slagen 
under Karl XI regentperiod. Det första myntet är från år 1677 medan det andra 
är från år 1682. Dessa kom inom en radie av 1 meter i schakt 4. Årtalet på det 
första myntet är svårläst, men syntes tydligt i fält. Mynten är konserverade, 
bilaga 7.

Förekomsten av enskilda importerade glas och keramikskärvor pekar på 
att det kan röras sig om en högreståndsmiljö under 1700-talet även om inget 
definitivt kunde knytas till en sådan miljö. Samtliga fynd redovisas i fynd-
listan i bilaga 6. 

Figur 30. Översiktsbild över 14C-analyserna. Kalibreringarna är gjorda i Oxcal 4.2. (Bronk Ramsey 
2013) med kalibreringskurvan IntCal13 (Reimer et. al. 2013).
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Tolkning och diskussion
Resultaten från förundersökningen tyder på att området har brukats under 
1500-talet fram till början av 1900-talet. Det har varit vårt mål och vår ambition, 
att i så god utsträckning som möjligt, ge en bild av fornlämningsförhållandet 
i området. Därför har vi delat upp bebyggelseförändringarna i tre schema-
tiska faser, där fas I representerar tiden fram till stadsregleringen, alltså från 
1550-talet till mitten av 1600-talet. Fas II representerar perioden från mitten av 
1600-talet fram till stadsbranden år 1761. Fas III är perioden från stadsbranden 
år 1761 till och med rivningen av den gamla stadsgården i början av 1900-talet.

Fas I
Kartstudierna som gjorts, visar att förundersökningsområdet kan ha tillhört 
två olika kvarter, under slutet av 1500-talet och inledningen av 1600-talet (fi-
gur  2). På den rektifierade kartan finns också ungefär i mitten av förundersök-
ningsområdet en eventuell väg som skiljer dessa två kvarter åt. En källkritisk 
aspekt som måste tilläggas är att stadskartan från år 1628 har stora vinkelfel 
och är därför svår att rektifiera mot yngre kartor. Hypotesen att området kan 
ha tillhört två olika kvarter får istället undersökas närmare vid en eventuell 
slutundersökning. 

Inom förundersökningsområdet fanns även tendenser till en bebyggelse-
struktur med olika funktionella zoner. När det gäller medeltida boningshus 
och dess läge på tomten, har flera arkeologiska undersökningar från främst 
södra Sverige visat på att de har legat en bit in på tomten, och på så sätt haft 
en mer privat sfär bortom gatulivet. En av tolkningarna som brukar anföras 
är att man ville utnyttja tomtdelen närmast gatan till handels-, hantverks- el-
ler verkstadsbodar samt försäljning, men också att det ursprungligen kan ha 
funnits en skyddsaspekt bakom boningshuset indragna läge. I Mellansverige 
är det mer oklart om man har haft liknande struktur (Augustsson 1992:70).

Med det i åtanke kan träsyllen som påträffades i schakt 3 eventuellt komma 
från ett senmedeltida boningshus. Schakt 3 togs upp närmare Åsgatan, som har 
haft en koncentration av bebyggelse enligt kartorna från mitten av 1600-talet. 
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Sannolikt har det funnits bebyggelse ännu tidigare då Åsgatan är en av de 
äldsta gatorna i Falun och fungerat som en färdväg in till staden (Sahlström 
1961:13). Riktningen på träsyllen indikerar också att den tillkommit innan 
stadsregleringen som upprättades år 1646. Även den dendrokronologiska 
analysen av träsyllen A65 styrker antagandet att området varit i bruk under 
1500-talet. 

Stolpen som fick en samtida datering som träsyll A65, A18, var en enskild 
stolpe nedgrävd i odlingslager A25. Som alltid är det svårt att sätta enskilda 
kontexter i något större sammanhang utan att ta upp en större yta. Stolpen 
påträffades i schakt 1, och kan eventuellt ingå i en större sammanhängande 
tomt samma som träsyll A65. Alternativt att stolpen är belägen i ett annat 
kvarter/tomt som varit samtida med träsyll A65. Stolpen skulle tillsammans 
med A27 kunna indikera en tomtgräns, inhägnad eller gräns mellan olika 
odlingsytor. A25 som har tolkats att vara samtida med A18 kan möjligtvis 
vara ett odlingslager då det innehöll små mängder träkol, enstaka ogräs och 
en stor mängd hallonkärnor. Kartan från år 1640 Tabula Geographica visar 
att Övre Åsen delvis är bebyggt, men också att vissa områden är öppna och 
obebyggda. Detta skulle kunna tyda på att dessa tomter inte har hunnit åter-
uppbyggas efter branden år 1569. I Älvsborgs lösen från år 1571 omnämns 
endast tre skattepliktiga hushåll på Åsen, sannolikt fanns det betydligt fler 
hushåll, men de erhöll troligtvis skattefrihet efter branden. Det är dock tänk-
bart att det inte skedde någon större återuppbyggnad, utan att vissa tomter 
på Åsen istället brukades för djurhållning eller odling. 

Sahlström utgår från att kålgårdar och andra köksväxtodlingar troligt-
vis har legat i den obebyggda, förhållandevis jämna, sluttningen öster om 
förundersökningsområdet och Trumbäcken, eller till och med ännu mera 
avlägset (Sahlström 1961:14 & 74). En av anledningarna till Sahlströms teori 
är att Falu gruva under 1600-talet första hälft expanderade. Till exempel blev 
Prästtäkten så pass påverkad av kallrostarnas rök, att den inte blev odlingsbar 
utan skiftades om till byggnadstomter. Sahlström menar också att kålgårdar 
och andra köksväxtodlingar inte heller kunde odlas på Åsen, som trots allt 
ligger på den nordöstra sidan, vilken brukar kallas för den ”ljuvliga sidan”. I 
drottning Kristinas memorial till Tomas Christiersson klargör hon tydligt att 
tomter avsedda för byggnader inte skall nyttjas till krydd-, kål-, humlegårdar. 
Dessa ska istället förläggas till låga och sanka marker som inte är tjänliga att 
uppföra bebyggelse på. 

Tommas Christiersson skall och noga tillsee, att de platzer och orter, som till 
Gårdztompter tiänlige ähre, icke blifwa till Krydde, Kåll eller Humblegårdar 
uthdeelte och effterlåtne uthan the låge, sancke, som till huustompter otiänlige 
äre, måg eder till förordnas och uthdeelas (Sahlström 1961:79).

Detta väcker såklart en del frågetecken angående tolkningen av A25. Då äldre 
tolkningar nästintill utesluter att det funnits någon odling inom Falu stad. 
Drottnings Kristinas memorial handlar till stor del om större gårdstomter, inte 
att det var förbjudet att använda en del av gårdstomten till att odla. Området 
ned mot Trumbäcken kan eventuellt också ha varit ett sankt område. När det 
gäller roströkens inverkan under senare delen av 1500-talet verkar den inte 
ha varit så pass kraftig för att omöjliggöra odling inom bebyggelsen kring 
Falan och Övre Åsen. Med tanke på att odling bedrevs på Prästtäkten innan 
Falu Gruvas expansion. 

Dikena eller rännorna A44, A46 och A59 som dokumenterades är svåra att 
sätta i något större sammanhang men även här skulle man möjligtvis kunna 
koppla det till odling, djurhållning eller ägogränser.
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Fas II
I sydvästra delen av schakt 4 tömdes en recent nedgrävning, därtill grävdes 
en provruta. I bägge fallen framkom ytterligare bebyggelselämningar. För-
utom brandlager A82 och golvlager A83 som syntes i plan, fanns i provrutan 
konstruktionslager A90, där ett mynt påträffades och som kunde dateras till 
år 1682. Ytterligare två stycken nivåer av vad som har tolkats som rester av 
trägolv A91 och A94 med tillhörande konstruktionslager framkom i provru-
tan. I A91/A92 hittades ytterligare ett mynt som kunde dateras till 1677 vilket 
överensstämmer med stratigrafin. Dessa tre bebyggelsenivåer hör sannolikt 
ihop med de golvnivåerna som dokumenterades i sektion 1. Detta schakt 
lämnades till en eventuell slutundersökning 

Stensyll A9 skulle möjligtvis kunna tillhöra den byggnad som finns med 
på 1761 års stadskarta, men dess funktion är oklar (figur 32). Stenläggning 
A15 är sannolikt samtida med byggnaden. 

Studerar man kartan från 1761 stämmer den väl överens med önskemålen 
från 1646 års stadsplan. Det aktuella området på tomt 35 har ägts av riks-
dagsmannen och bankokommissarien Fredrik Munktell. Förutom att vara 
ämbetsman åt kronan var han även handlande borgare och manufakturidkare. 
Vid mitten av 1700-talet var han en av de ledande borgarna som dessutom 
var bland de högst taxerade. 

Under 1700-talet utgjorde trädgårdar i hög grad en manifestation av äga-
ren och hans familj. Som adelsman var man genom sitt levnadssätt tvungen 
att uttrycka sin plats i den sociala hierarkin. För att någon skulle inneha en 
bestämd position i samhället krävdes ett levnadssätt på en viss social och 
materiell nivå, i vilken trädgården utgjorde en viktig del (Ahrland 2006:117). 
Trädgårdar syftar inte bara på fruktträd som exempelvis körsbärsträd utan 
även bärbuskar. Detta innebar långsiktiga investeringar. Dessa investeringar 
gjordes främst av de välbärgade i staden, och sådana odlingar kan ha anlagts 
i syfte att ge en biinkomst, sin skönhet eller som symbolisk markör (Heimdahl 
2010:275 & 276). 

När det gäller det otolkade kulturlagret A23 i schakt 1 uppvisar det likheter 
med flertal äldre kulturlager från olika undersökningar i Falun. Till exempel 
från Vågdragaren 5 (Sunding 2014:12), Stigaren 1 (Sunding 2015:19) och Västra 
Falun (Carlsson & Lindberg 2010:21). Dessa har daterats till 1500-talet och har 
tolkats på olika sätt men allt som oftast som ett äldre planeringslager eller 
brandlager. Makrofossilanalysen visade rester av fläder, vildpersilja, hallon 
och förkolnad säd. Fläder och vildpersilja är möjligtvis från yngre lager som 
tillkommit p.g.a. bioturbation. En alternativ tolkning är att Trumbäcken vid 
de tillfällena bäcken har haft ett högt vattenflöde påverkat A23. 

Man bör också resonera om det verkligen är ett lager? Då endast en mindre 
del av A23 framkom samt att det fick en tämligen ung datering. Det kan vara 
så att A23 representerar en nedgrävning som i ett första skede tillkommit som 
vattenhål för djurhållning, damm för odling, dike/kanal m.m. Som därefter 
fyllts igen med raseringsmaterial, möjligtvis efter stadsbranden år 1761.

Bränderna 1761 ådrog Munktell stor ekonomisk skada, och han sade sig ha 
förlorat all sin egendom. Han ansökte hos borgarståndet att få lämna Falun 
och sin dåvarande tjänst för en ny befattning vid Riksbanken i Stockholm. 
Detta beviljades och endast två år senare, 1763 avled han i Stockholm (Ericsson 
1987–89:16-18). Efter branden 1761 år uppfördes Hammars och Rektorsbosta-
den på Munktells tomt. 
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Fas III
Under 1600- och 1700-talet har området förmodligen varit relativt låg och sank 
i och med närheten till Trumbäcken. Även topografin indikerar att marken 
sluttar åt nordöst och har eventuellt gjort så ursprungligen. Makrofossilana-
lysen som gjordes visar också på att de nordöstra kulturlagren i högre grad 
varit mer vattenmättade, och därmed mer lämpliga för bakgårdsaktiviteter 
såsom odling eller djurhållning. 

Odlingslager A85 som påträffades i schakt 4 fick en ung datering och kan 
eventuellt knytas till första halvan av 1800-talet när Falu folkskola ägde tom-
ten. Rektorsbostaden hörde samman med Falu trivialskola som grundades 
år 1653 och drevs fram till 1820 då en skolreform kom till. I samband med att 
riksdagen beslutade att införa obligatorisk och allmän folkskola 1842, kom 
även trädgårdsskötsel med i undervisningsplanen. Man var dock inte skyldig 
att undervisa i ämnet utan stadgan föreskrev att det borde finnas en bit mark 
för eget behov samt för undervisning.

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

0 105 Meter

¯

Figur 32. Utdrag ur stadskartan från år 1761 (LMV U9-1:1) rektifierad mot dagens fastighetskarta. På 
kartan finns en byggnad utritad som eventuellt kan ha klarat sig från stadsbranden. I schakt 1 fanns 
kontext A9 som tolkats som en stensyll och som sammanfaller med läget för byggnaden som finns inritad 
på stadskartan. Skala 1:300.
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Det finns flera exempel på tomter som ägts av skolor där trädgårdar bruka-
des av lärare som ville dryga ut sin inkomst, bland annat i Växjö (Åstrand & 
Alering 2012:22-23).

Ett av de yngsta odlingslagren som påträffades var A7 i schakt 1 och 2. 
Detta lager skulle mycket väl kunna vara samtida med kontext A34 som har 
tolkats som en redskapsbod eller växthus som finns med på fotografier från 
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. 

Även syllstensfundamenten A50 i schakt 3 bör vara samtida då denna 
byggnad finns med på Skarins karta från år 1886 (figur 33). När byggnaden 
uppfördes har däremot inte gått att fastställa, men eventuellt kan den ha 
uppförts i slutet av 1700-talet eller början på 1800-talet. Sannolikt revs bygg-
naden i mitten på 1900-talet. Dessa dateringar bekräftas av fyndmaterialet i 
raseringslager A48 och gårdslager A56 som ger ett tidsspann från slutet av 
1700-talet till 1900-talet. Syllstensfundamenten A50 har antagligen lagts på el-
ler grävts ned genom lager A49. Vissa av de yngre kulturlagren har, att döma 
av fyndens karaktär, sannolikt brukats in på 1900-talet. Man kan därmed inte 
utesluta att det odlade området har fortsatt att brukas under den tiden skolan, 
kyrkan och Hammars förfogade över tomten.

0 10 205 Meter

¯

Figur 33. Utdrag ur Skarins stadskarta från år 1886 rektifierad mot dagens fastighetskarta. På kartan finns 
en byggnad utritad som eventuellt kan vara uppförd i slutet av 1700-talet ellet i början på 1800-talet. I 
schakt 3 fanns kontext A50 som tolkats som en stensyllar och som sammanfaller med läget för byggnaden 
som finns inritad på stadskartan. Skala 1:300.
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Diskussion
Om man utgår från stadskartorna från år 1761, 1782, 1858 och 1886 finns tre 
tomter som berörs av en eventuell slutundersökning. Dessa tomters gränser 
har sannolikt sitt ursprung från 1646 års stadsplan. De tre tomterna som är 
aktuella har inte gått att karakterisera var och en, utan endast en översiktlig 
karaktärsbild över förundersökningsområdet har kunnat göras. Den visar 
på att det under senare delen av 1700-talet och framåt finns indikationer på 
en bebyggelsestruktur med olika funktionella zoner. Ursprunget till denna 
uppdelning är delvis stadsplanen men också den omställning som sker i flera 
svenska städer under 1600-talet. Omställningen innebar att boningshusen i 
tidigmoderna städer förlades ut mot gatan. Ekonomibyggnader som till ex-
empel hantverks- och verkstadsbodar flyttades in på gården eller ut i stadens 
ytterområde. Boningshusen byggdes generellt med en långsida ut mot gatan 
där bostadsdelen nås från gatan genom ett portlider (Rosén 1999:46). Dessa 
funktionella zoner har sannolikt tillkommit successivt efter stadsregleringen 
år 1646 under en relativt långsam process. 

Resultaten från förundersökningen i kvarteret Posten uppvisar tre möjliga 
funktionella zoner för de aktuella tomterna. Gatuzonen, den del intill Åsga-
tan, som bör ha haft åtminstone ett påkostat boningshus innan Hammars 
och Gamla Rektorsbostaden uppfördes, möjligtvis flera. Mellanzonen, är den 
mellersta delen av tomten, som ofta innefattar inre bebyggelselämningar som 
ekonomibyggnader och/eller gårdsytor. Kontexterna i schakt 3 och 4 skulle 
kunna höra dit. Bakgårdszonen är den inre delen av tomten, intill den inre 
tomtgräns, oftast innehållande gårds- och odlingsytor samt i vissa fall avfalls-
bingar och/eller avfallsgropar (Tagesson 2014:1-6). I kvarteret Posten är detta 
antagligen där schakt 1 förlades, men även vissa av kontexterna i schakt 2 
och 4 skulle kunna höra dit. 

Resultatet från 14C-analysen av makrofossilen, visade att tyngdpunkten 
från de daterade kontexterna låg i 1700-tal till 1800-tal. Tyvärr är inte 14C-
analyser optimala för denna tidsperiod då resultaten oftast ger ett relativt 
stort tidsspann. 

De bebyggelselämningarna som framkom tillsammans med Munktells 
sociala status, vetskapen om Drottning Kristinas memorial och att det i flera 
tidigmoderna städer funnits odlingar på bakgårdar samt antagandet att Ås-
gatan hör till de finare kvarteren i Falun. Allt sammantaget gör det troligt 
att det har funnits minst tre bebyggelsefaser som haft en eller flera typer av 
odling under 1700–1800-talet möjligtvis också under 1500–1600-talet i kvar-
teret Posten. 

Vetenskaplig potential
Den generella bilden från förundersökningen visar att inom det aktuella 
området finns välbevarade lämningar från både innan och efter stadsregle-
ringen. Lämningarna inom förundersökningsområdet får anses ha en mycket 
hög kunskapspotential då det gäller kunskap om Faluns äldre historia. Till-
gången till äldre kartmaterial och historiska källor gör att det även finns goda 
förutsättningar att belysa lämningarna på ett mångsidigt sätt och att göra en 
djupare stadsarkeologisk tolkning. Kvalitén på makrofossilt och osteologiskt 
material samt fynden, visar på goda bevaringsförhållanden och bör ha goda 
förutsättningar för att spegla platsens historia. Förutom kunskap om vad man 
har odlat för växter, torde man också kunna se hur odlingen varit anordnad. 
Vilket skulle kunna leda till goda möjligheter att se om det finns några likheter 
eller skillnader på ett regionalt plan genom att studera och jämföra med andra 
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odlingar i närområdet till exempel bergsmansgården Staberg, Källslätten, Stora 
Hyttnäs m.fl., men även mot andra tidigmoderna städer med stadsodlingar 
och trädgårdar. Det bör också finnas goda möjligheter att finna spår efter flera 
importerade matvaror än de makrofossila resterna av fikon som hittades i A49. 
Lämningar som dikena A26,A44, A46 och A59 skulle kunna indikera spår efter 
bevattning som tillsammans med eventuella avfallslager eller kompostbingar 
kan ge kunskap om gödsling, jordförbättring osv. Eftersom det verkar finnas 
en tydlig skillnad mellan den sydvästra delen och nordöstra delen av förun-
dersökningsområdet finns även goda förutsättningar att studera den rumsliga 
organisationen på en hushålls- och gårdsnivå.

Även på ett nationellt plan har området en hög kunskapspotential med 
möjligheter att belysa hur bebyggelse med anknytning till kyrkan och skol-
väsendet varit utformad. En annan viktig infallsvinkel är att studera både 
arkeologiska lämningar men även historiska källor efter stadsbranden år 
1569. Dels materiellt men även också på ett socialt och organisatoriskt plan, då 
stadsbranden påverkat människorna i staden på flera olika sätt. Stadsbranden 
har få källor och är till större del okänd, trots att den förmodligen förstörde 
större delen av den medeltida bebyggelsen. 

Förundersökningen väckte även uppmärksamhet hos allmänhet och press. 
Det finns därmed goda förutsättningar att ha en förmedlande verksamhet i 
samband med en storskalig undersökning och det är viktigt att allmänheten 
aktivt kan ta del av den nya kunskapen om Faluns historia under själva under-
sökningen men även efter avslutad rapport i form av en populärvetenskaplig 
bok. Dalarnas museum förordar att hela det aktuella exploateringsområdet 
undersöks. Då planerna för byggnationen ännu är oklara, rekommenderar 
Dalarnas museum att undersökningsområdet utökas till att inkludera hela den 
obebyggda fastigheten Posten 10. Detta för att undvika framtida arkeologiska 
kostnader i samband med ledningsdragningar, oklar byggnadsteknik m.m. 
men även för att inte fördröja byggnationen. Ur arkeologisk synpunkt skulle 
det också höja kvalitén på den arkeologiska dokumentationen avsevärt. En 
totalundersökning av ytan gör det möjligt att få helhetsbild av stora delar av 
tomter med ingående bebyggelse samt en fördjupad kunskap om de männ-
iskor som bott och verkat på platsen. Förundersökningens resultat visar alltså 
på en kontinuitet från 1500-talets mitt fram till 1950-talet.

Dalarnas museum vill även uppmärksamma kommande exploatör på 
att det aktuella exploateringsområdet skall inkludera eventuella frischakt, 
arbetsytor, ledningsdragningar, byggnadsteknisk lösning etc. för att det inte 
skall leda till kostbara tidsfördröjningar vid en eventuell byggnation. Om 
några av dessa inte finns medräknat i exploateringsområdet, kan eventuellt 
framtida arkeologiska undersökningar fordras. 
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Sammanfattning
Då Falu kommun planerar att uppföra ett flerbostadshus inom fastigheten 
Posten 10 i Falu stad har arkeologer från Dalarnas museum genomfört en 
arkeologisk förundersökning. Fastigheten Posten 10 ligger inom fornläm-
ningen RAÄ Falun 68:1 som består av Faluns äldre stadslager med medeltida 
ursprung. Arbetet utfördes i oktober månad 2015 efter beslut av Länsstyrelsen 
Dalarna. Förundersökningsytan var 3580 kvadratmeter och totalt under-
söktes cirka 384 kvadratmeter. Sammanlagt togs fyra sökschakt upp inom 
exploateringsområdet i vilka flera äldre lämningar påträffades. Däribland 
kan nämnas odling- och gårdsytor, trä- ochstenkonstruktioner samt flertalet 
kulturlager. Ambitionen har varit att i så god utsträckning som möjligt, ge en 
bild av fornlämningsförhållandet i området. I de fyra sökschakten framkom 
flera brukning- och bebyggelsenivåer från olika tidsperioder, dessa har delats 
upp i tre schematiska faser. 

Fas I representerar tiden fram till stadsregleringen alltså från 1550-talet till 
mitten av 1600-talet. Analyserna som gjorts visar att under denna period har 
kvarteret sannolikt anlagts och haft en agrar hushållsmiljö med djurhållning. 

Fas II representerar perioden från mitten av 1600-talet fram till stadsbran-
den år 1761. Denna period var mest tydlig i schakt 4, där tre bebyggelsenivåer 
framkom i provruta och profil. 

Fas III är perioden från stadsbranden år 1761 till och med rivningen av den 
gamla stadsgården i mitten av 1900-talet. Från denna period finns indikationer 
på en bebyggelsestruktur med olika funktionella zoner som troligtvis påbörjats 
under fas II. Förutom spår efter bebyggelse, visade analyser indikationer på 
att man haft kålgårdar och/eller fruktträdgårdar inom området.

Dalarnas museum vill även uppmärksamma berörda parter att det aktu-
ella exploateringsområdet skall inkludera eventuella frischakt, arbetsytor, 
ledningsdragningar, byggnadsteknisk lösning etc. Om några av dessa inte 
finns medräknat i det aktuella exploateringsområdet, kan eventuellt framtida 
arkeologiska undersökningar fordras. 
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A1 Bärlager
Konstruktionslager av grå sand, grus och stenar 
utlagt för att få bärighet till ovanliggande asfalt. 
Lagret påträffades i samtliga schakt och ligger 
troligtvis över hela ytan. Övergången mot un-
derliggande utfyllnadsmassor (A2) var distinkt.

Tjocklek: 0,3-0,4 m
Deposition - Tertiär
Handling – Konstruktion
Schakt: 1, 2, 3 och 4

A2 Utjämningslager
Utjämningsslager med gruvavfall som innehöll 
flera horisonter men har tolkats som samma 
handling. Lagret bestod av slagg, med inslag 
av, kol, sand, grus och sten samt bränd lera. 

Tjocklek: 0,2-0,6 m
Deposition – Tertiär
Handling – Destruktion
Schakt: 1, 2, 3 och 4.

A3 Utjämningslager
Utjämningslagerlager av ljust beige grus med 
sten och tegelkross. Detta låg under slaggfyll-
ningen. Lagret sträckte sig över ungefär halva 
schaktets längd där det skars av en störning 
(A16).

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

A4 Sammanslagen med A32

A5 Nedgrävning/störning
Diffus nedgrävning i marklager (A7) i nord-
västra delen av schakt 1, från mitten av schak-
tets bredd och fortsättande in i den sydvästra 
schaktväggen. Nedgrävningen skar också un-
derliggande odlings/utfyllnadslager (A29) och 
gick ned till en äldre odlingshorisont på ca 1,3 
meter. Nedgrävningen hade en fyllning (A6) av 
omrört material. 

Längd: 6,5 m. 
Bredd: 1,5 m. 
Djup: 1,3 m.
Schakt: 1.

A6 Fyllning
Fyllning till nedgrävning (A5) bestående av 
omrört material, gråbrun/beige lera, slagg och 
tegelkross med inslag av sot, kol och grus. Även 

recent material återfanns i fyllningen, bl.a. asfalt. 
Eventuellt har nedgrävningen tillkommit när 
man lagt ner telekabeln.

Handling – Destruktion
Deposition – Tertiär
Schakt: 1.

A7 Odlingslager
Yngre kulturlager som troligen använts till od-
ling. Det var brunt till färgen med stort inslag av 
organiskt material och även inslag lera sand och 
grus, samt små mängder tegelkross. Lagret täck-
te hela schaktets bredd och började omkring 5 
m från den nordvästra schaktänden varifrån det 
sträckte sig cirka 30 meter i sydostlig riktning. 
Längst i sydöst skars lagret av en störning (A12). 
Lagret fortsatte även bortanför störningen. Där 
det framkom några meter sydöst om nedgräv-
ningen och hade delvis schaktats bort, troligen 
vid bensinstationens uppförande eller rasering. 
Relationen mellan det underliggande lagret 
A13 är därför svår att avgöra varför de mättes 
in som två skilda lager. Fynd av flintgods, glas, 
porslin, kritpipor och isolering hittades varav de 
yngre fynden framkom i toppen av lagret. Vilket 
talar för att lagret har haft en lång brukningstid 
alternativt att de yngre fynden tillkommit vid 
destruktionen av den yngre bebyggelsen eller 
bensinstationen och därmed infiltrerat under-
liggande utjämningslager. Lagret låg över en 
eventuell syllstensrad (A9).

Tjocklek: 0,1-0,2 m
Handling – brukning 
Deposition – sekundär
Schakt: 1,2

A8 Utjämningslager/konstruktionslager
Under lager A7 framkom ett gul-grått lager 
bestående av sand och småsten med ett rikligt 
inslag av tegelkross. Lagret har tolkats som ett 
utjämningslager över slaggfyllnaden. Lagret 
sträckte sig omkring 15 meter i schaktets längd-
riktning och låg upp emot syllstensrad (A9). 
Lagret låg också i över en slaggfylld nedgräv-
ning (A10-A11). Alternativt kan lagret vara ett 
konstruktionslager till en eventuell bortschak-
tad byggnad.

Tjocklek: 0,5-0,1 m
Handling – konstruktion
Deposition – Tertiär
Schakt: 1.

Kontextbeskrivningar Bilaga 1
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A9 Stenkonstruktion
På lager A10 låg en stenkonstruktion (A9) i form 
av en stenrad som sträcker sig omkring en tred-
jedel av schaktets nordväst – sydöstliga längd. 
Detta har eventuellt utgjort en syllstensrad som 
delvis skadats/schaktats bort innan tillkomsten 
av gårdslager/odlingslager A7, varför stenarna 
ligger oregelbundet i förhållande till varandra. 
Stenkonstruktionen täcktes över och sparades 
till en eventuell slutundersökning.

Längd: 12,5 m 
Bredd: 1,5 m
Höjd: 0,05-0,3 m
Materialstorlek: 0,05 x 0,2 m, 0,2 x 0,4 m, 0,35 
x 0,45 m
Schakt: 1.

A10 Utfyllnadslager
Ett svart utfyllnadslager som låg under A9 och 
i nedgrävning A11 bestående av slagg med in-
slag av kol och träflis. Lagret framkom under 
konstruktionslagret (A8) och kan ha fungerat 
som grundläggning för ovanliggande stenkon-
struktion. Alternativt kan det ha varit utfyllnad 
av ett dike eller ränna varpå A8 och A9 lagts i ett 
senare tillfälle. Lagret täcktes över och sparades 
till en eventuell slutundersökning.

Deposition – tertiär
Handling – konstruktion
Schakt: 1.

A11 Nedgrävning
Nedgrävning i äldre odlingslager/ utjäm-
ningslager (A29). Denna har tolkats som en 
del av grundläggningen för den överliggande 
stenkonstruktionen (A9), alternativt en ränna 
eller dike.

Längd: ca 17,5 m
Bredd: 1,2
Djup: 0,4-0,5 m
Schakt: 1.

A12 Störning
Nedgrävning för rörtrumma strax söder om 
mitten av schaktets nordväst/sydöstliga sträck-
ning, fylld med sand och sten. Störningen skär 
samtliga lager ned till naturligt förekommande 
lerlager

Längd: 2,2 m
Bredd: 1,8 m
Djup: 2 m
Schakt 1. 

A13 Odlingslager/ gårdslager
Ett brunt lager med sand, grus, träflis och annat 
organiskt material med inslag av djurben och 
träkol. Lagret låg under störning A16 (bensin-
station) och tolkades som ett odlingslager, alter-

nativt gårdslager som delvis blivit bortschaktat 
vid uppförande eller rivning av bensinstationen.

Tjocklek: 0,01-0,05 meter 
Deposition – sekundär
Handling – brukning
Schakt: 1.

A14 Odlings-/gårds-/utjämningslager
Ett grått lager under A13 bestående huvud-
sakligen av silt och sand med inslag av lera, 
grus, kol och tegelkross. Detta lager låg över 
A29 och tolkas som en utjämning, alternativt 
ett odlingslager.

Tjocklek: 0,15–0,2 m
Datering: 160±28 B.P. 
Deposition – tertiär
Handling – konstruktion
Schakt: 1.

A15 Stenläggning
Stenläggning under A13 belägen i sydöstra 
hörnet av schaktet, anlagd i sydöst/sydvästlig 
riktning och bestående av kullersten och knad-
dersten sammanfogat med sättsand. Eventuellt 
sammanhör stenläggningen med nedgrävning 
A26 som var synlig i störning A17 schaktvägg 
längre åt sydväst.

Längd:1,20 m
Bredd: 0,7 m
Höjd:0,05-0,07m
Handling – konstruktion
Schakt: 1.

A16 Störning
Störning som eventuellt har tillkommit vid upp-
tagning av bensintankar vid bensinstationens 
upphörande. Fyllningen bestod av sand, sten 
och rivningsmassor och sträckte sig från asfalten 
ned till lager A13 och A14. 

Djup: 1,7 m
Schakt 1.

A17 Störning
Sentida nedgrävning för bensintank, med trä-
spontning i botten, grävd ned till den naturliga 
leran.

Djup: 2 m
 Schakt: 1.

A18 Stolpe
Stående rund stolpe under konstruktionslager 
av lera A21, sannolikt nedgrävd i A25. Oklar 
funktion, eventuellt sammanhörande med en 
stör A27 och nedgrävning A26 och slaggfyllning 
A22. Ett prov togs ur stocken (PD 902) för den-
drokronologisk analys vilket gav en datering 
omkring år 1550.

Diameter: 0,15 m 
Schakt: 1.
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A19-20 Fyllning och nedgrävning
Nedgrävningen till stolpe A18 hade rund form 
i plan med stenskoning och silt. Ej utgrävd men 
djupet uppmättes med jordsond till ca 0,16 m.

Bredd: 0,4 m
Längd: 0,3 m
Deposition – tertiär
Handling – konstruktion
Schakt: 1.

A21 Fyllning
Fyllning bestående av beige lera med spår efter 
kulturlager och småsten. Lagret överlagrade 
nedgrävning och stenskoning (A19-20) samt stör 
A27. Lagret låg också över A25 och fortsatte i 
sydvästlig och nordöstlig riktning samt sticker 
in i sydvästra schaktväggen.

Tjocklek: 0,05-0,08 m
Deposition – tertiärt
Handling – konstruktion
Schakt: 1.

A22 Fyllning
Ett brunt slagglager som låg över A21 och under 
lager A14 som eventuellt hör till igenfyllnads-
fasen av ett dike eller ränna, alternativt skulle 
detta kunna vara en dränering.

Tjocklek: 0,1-0,3 m
Deposition – tertiär
Handling – konstruktion
Schakt: 1.

A23 Otolkat kulturlager
Ett sotsvart lager av osäker tillkomst. Lagret 
bestod av sand och silt och innehöll mycket or-
ganiskt materiel såsom träflis, träkol, och grus, 
samt förekomster av tegelkross och djurben. 
Eventuellt kan detta ha varit ett odlingslager, 
vattenpåverkat lager från den tidigare intillig-
gande Trumbäcken. Alternativt skulle detta 
kunna vara ett brandlager från någon av stads-
bränderna. Ett liknande sotsvart lager har fram-
kommit vid flera grävningar i Falu-området. 
Prov togs i lagret för makrofossilanalys för 
att utröna lagrets användning och eventuell 
tillkomst. 

Lagret var synligt i profilen i nedgrävningen 
till bensintanken(A17), samt i plan längre åt 
sydväst. Troligtvis är detta lager skuret av ovan-
liggande utfyllnadslager A14 men relationen 
mellan lagren är osäker på grund av bensinsta-
tionen och dess tankar.

Tjocklek: 0,08-0,12 m
Datering: 144±26 B.P.
Deposition – tertiärt
Handling – brukning
Schakt: 1. 

A24 Utfyllnadslager
Lager av blågrå lera med inslag av tegelkross 
och träkol under A23 och A14. Eventuellt utgör 
detta ett vattenpåverkat lager färgat av ovanlig-
gande lager eller ett påfört utjämningslager. 
Lagret var synligt i profilen i nedgrävningen 
till bensintanken (A17), samt i plan längre åt 
sydväst.

Tjocklek: 0,07-0,11 m
Deposition – tertiärt
Handling – konstruktion
Schakt: 1. 

A25 Odlingslager/marklager
Detta lager låg under A24 och bestod av siltig 
lera, mörkbrunt till färgen i toppen och sedan 
mer infiltrerat med underliggande bottenlera, 
tunnar eventuellt ut åt sydväst. Det hade inslag 
av träflis, träkol och djurben. Sannolikt utgör 
lagret det äldsta marklagret som kan ha brukats 
till odling, möjligen kan lagrets ojämnhet i pro-
filen vara spår efter spadstick eller att man hållit 
svin och klövdjur Lagret var synligt i profilen i 
nedgrävningen till bensintanken (A17).

Tjocklek: 0,08-0,25 m
Deposition – sekundär
Handling – brukning
Schakt: 1.

A26 Dike
Rektangulär nedgrävning i brukningslager 
(A21) i nordöst-sydvästlig riktning och fortsät-
tande in i sydöstra schaktväggen. Eventuellt hör 
nedgrävningen samman med stenläggningen 
(A15) i nordöstra hörnet av schaktet och den 
nedgrävning som syns i profilen vid urgräv-
ningen för bensintanken. 

Djup: 0,35 m
Längd: Osäker
Bredd: 0,53 m
Schakt: 1.

A27 Stör
Rund trästör i som framkom under A 21 kan 
eventuellt höra samman med stolpe A18.

Tvärsnitt: 0,05 m
Längd: 0,65 m
Handling – konstruktion
Schakt: 1.

A28 Dike/ränna/nedgrävning
Slaggfylld nedgrävning som antingen skär A29 
eller A14, synligt i profilen längst i nordväst. 
Nedgrävningen skulle eventuellt kunna vara 
fortsättningen på nedgrävning A11.

Djup/Tjocklek: 0,08-0,25
Längd: 10 m
Handling – konstruktion
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Deposition – tertiär
Schakt: 1.

A29 Odlingslager/utjämningslager
Detta lager bestod av lerig silt, med ett stort 
inslag av träkol och träflis samt mindre mäng-
der sot. Lagret tolkas vara ett odlingslager/
utjämningslager och ligger förmodligen över 
hela schaktytan och eventuellt återkommer 
över ett större område inom exploateringsytan. 
Eventuellt har man fyllt på med material för att 
förnya det äldre odlingslagret A25. 

Tjocklek: 0,25–0,35 m
Handling – brukning
Deposition – sekundär
Schakt: 1.

A30 Marklager/Brukningslager
Ett svart sotigt sandlager med stora inslag av 
träkol, sot och träflis synligt i profil under ett 
konstruktionslager (A31) till en tegelkonstruk-
tion (A4/A32). 

Tjocklek: 0,1-0,25 m 
Handling – brukning
Deposition – primär
Schakt: 1.

A31 Utjämningslager
Ett ljust utjämningsslager som gett bärighet 
till ovanliggande tegelkonstruktion (A4/ A32), 
synligt i profil i nordvästra delen av schaktet. 
Lagret bestod av grus slagg och sand med inslag 
av träkol, sot och småsten. Lagret skars av en ka-
belnedgrävning som gick snett genom schaktet.

Tjocklek: 0,15 m 
Längd 1,4 m
Handling – konstruktion
Deposition – tertiär
Schakt: 1.

A32 Tegelkonstruktion sammansl. med A4
Tegelkonstruktion med kalkbruk, som framkom 
närmast den sydöstra schaktväggen i den nord-
östra delen av schakt 1. Konstruktionen skars ca 
1,3 meter in i schaktet av en sentida nedgrävning 
för en telekabel som gick i nord-sydlig rikt-
ning snett genom schaktets längdriktning. Den 
överlagrades av ett senare konstruktionslager 
A33 som tillkommit efter tegelkonstruktionens 
destruktion. 

Längd: 1,6 meter
Bredd:1,3 meter
Höjd: 0,2-0,4 meter
Schakt: 1.

A33 Konstruktionslager
Detta lager syntes i profilen liggande över 
tegelkonstruktionen(A4/A32) och var mörkgrått 

men ljusare i topp och botten, bestående av 
sand och grus med inslag av småsten, sot samt 
träkol. Ovan lagret låg i profilen två plankor 
med ca 1,5 meter mellanrum, samt överlagrande 
slaggfyllning.

Tjocklek: 0,1-0,15 m 
Längd: 1,7 m
Handling – konstruktion
Deposition – tertiär
Schakt: 1.

A34 Träkonstruktion
En träkonstruktion av oklar funktion, bestående 
av två liggande plankor med ca 1,5 m mellan-
rum placerade på ett konstruktionslager. Plan-
korna sticker ut ur den nordöstra schaktväggen. 
Möjligen är det recent rasering eller lämningar 
från en byggnad som ska ha stått på platsen och 
som finns med på Skarins karta från år 1886.

Tjocklek: 0,1-0,15 m 
Längd: 1,7 m
Schakt: 1.

A36 Raseringslager
Kompakt ljusbrunt lager delvis under utjäm-
ningslagret (A2) och marklagret (A7), med blan-
dat innehåll av sand och lera och inslag av grus 
och runda småstenar samt mindre förekomster 
av träflis, träkol, tegelkross och slagg. I botten 
var lerinnehållet mer koncentrerat. Eventuellt är 
detta ett konstruktionslager som återstår efter en 
bortplockad stenläggning. Sannolikt var ytan i 
bruk under 1800-talet, då porslin/flintgods-flis 
fanns i lagret. Lagret tunnar ut åt sydöst men 
fortsätter in i schaktväggen.

Tjocklek:0,05-0,12 m
Handling – destruktion
Deposition – primär
Schakt: 2.

A37 Fyllning/tegelkonstruktion
Fyllning till nedgrävning (A38) som ligger un-
der marklagret (A7). Består blandat innehåll, 
troligtvis påfört i omgångar. I nordöst grävdes 
fyllningen ur helt och bestod av ett lager ljusgul 
sand och under den beige lera. I sydväst bestod 
fyllningen istället av sand, tegelstenar och kalk-
bruk, samt tegelkross småsten och träkol. I den 
beigea leran fanns yngre rödgods och kritpipor, 
medan det i toppen fanns flis från porslin eller 
flintgods. Detta kan tyda på att nedgrävningen 
fyllts igen i olika faser, eventuellt på grund av 
sättningar i fyllningen.

Tjocklek: 0,3 m
Handling – destruktion
Deposition – tertiär
Schakt: 2.
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A38 Nedgrävning
Nedgrävning i brukningslager (A39) som löper 
längs och fortsätter in schaktets sydöstra vägg, 
den fortsätter även in i schaktväggen i nordöst. 
Den sydvästra sidan hade en jämn lutning. 
Eventuellt är detta ett dike eller ränna som 
markerat en ägogräns. Igenfyllt med blandat 
material i en senare destruktionsfas (A37).

Djup: 0,2-0,3 m
Längd: 15 m
Bredd: 0,6 m
Schakt: 2.

A39 Odlingslager
Svart kulturlager med rötter under det raserade 
konstruktionslagret (A36). Eventuellt är detta ett 
odlingslager, alternativt ett brandlager. Lagret 
fortsätter som en tunn lins under nedgrävningen 
(A38). Innehållet är homogent och innehåller 
grus, silt och träkol med inslag av tegelkross 
och även mindre förekomst av slagg, småsten, 
träflis och djurben. Lagret låg ovan den äldre 
odlingshorisonten eller utjämningslagret (A41) 
som eventuellt även uppträder i schakt 1(A29).

Tjocklek 0,05-0,25 m
Längd: 15 m
Datering: 207±25 B.P.
Handling – brukning
Deposition – sekundär
Schakt: 2.

A40 Stör
En rund stör nedstucken i Brukningslagret 
(A39), eventuellt tillhörande en gärdesgård.

Diameter: 0,06 m
Höjd: 0,1 m
Handling – konstruktion
Schakt: 2

A41 Odlingslager
Ett grått sotigt lerlager med inslag av träkol, 
tegelkross och grus med inslag av träflis och 
småsten. Lagret tolkades ligga över hela schak-
tet.  Sannolikt är detta undre delen av A39, och 
eventuellt samma som A29 i schakt 1.

Tjocklek:0,13–0,2 m
Handling – brukning
Deposition – sekundär
Schakt: 2.

A42 Odlings-/marklager
Ett homogent brungrått lerlager med inslag 
av tegelkross under A41 synligt i profil, lagret 
tolkades ligga över hela schakt 2. Eventuellt 
är detta samma lager som A25 i schakt 1 men 
skiljer något i färg. I det östra hörnet på schaktet 
ligger lagret troligen över två (A44 och A46) 
nedgrävningar men relationerna är svåra att 

avgöra, eventuellt har nedgrävningarna använts 
en kortare period och därmed kan lagret både 
överlagrat och varit nedgrävt i det.

Tjocklek: 0,08-0,16 m
Handling – brukning
Deposition – sekundär
Schakt: 2.

A43 Fyllning
Utfyllnadslager till nedgrävning (A44) bestå-
ende av slagg med inslag av träkol. Fyllningen 
tolkas tillhöra destruktionsfasen av nedgräv-
ningen, alternativt skulle det kunna röra sig om 
dränering av en odlingsyta. Lagret ligger under 
antingen A41 eller A42, relationerna är otydliga.

Tjocklek: 0,5 m
Handling – destruktion
Deposition – tertiär
Schakt: 2.

A44 Nedgrävning
Nedgrävning troligen i nordväst-sydöstlig rikt-
ning genom utjämningslagret (A42) och ned i 
den naturliga leran. Den är endast synlig i profil 
varför den totala sträckningen inte kan avgöras. 
Detta kan röra sig om ett dike, ränna eller grop, 
eventuellt en ägogräns. 

Djup: 0,5 m
Bredd: 0,7 m
Schakt: 2.

A45 Fyllning
Utfyllnadslager till nedgrävning (A46) bestå-
ende av roströd slagg med inslag av träkol i 
botten och längre upp grå lera. Fyllningen tolkas 
tillhöra destruktionsfasen av nedgrävningen, al-
ternativt skulle det kunna röra sig om dränering 
av en odlingsyta. Lagret ligger under antingen 
A41 eller A42, relationerna är otydliga.

Tjocklek: 0,32 m
Handling – destruktion
Deposition – tertiär
Schakt: 2.

A46 Nedgrävning
Nedgrävning troligen i nordväst-sydöstlig rikt-
ning genom utjämningslagret (A42) och ned i 
den naturliga leran. Den är endast synlig i profil 
varför den totala sträckningen inte kan avgöras. 
Detta kan röra sig om ett dike, ränna eller grop, 
eventuellt en ägogräns. 

Djup: 0,32
Bredd: 0,7 m
Schakt: 2.

A47 Raseringslager
Beigt till brunt raseringslager som tunnar ut mot 
nordöst under utjämningslagret (A2). Lagret be-
stod av tegelbrockor, takpannor och tegelkross 
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blandat med sand, med inslag av träkol, träflis 
och kalk samt småsten och djurben. Tillhör san-
nolikt den yngsta bebyggelsefasen på tomten 
som fanns ända till 1950-tal.

Tjocklek: 0,1-0,2 m
Handling – destruktion
Deposition – primär
Schakt: 4.

A48 Raseringslager
Brandlager under utjämningslagret (A2) med 
blandat material mestadels aska och sot blandat 
med lera, inslag av träkol och småsten samt te-
gelkross och djurben. Lagret tunnar ut åt sydöst, 
tjockleken är okänd då detta lager ej grävdes ut 
på grund av översvämning, överlagrar delvis 
stenkonstruktion (A50). Fynden daterar lagret 
till 1800-tal eller tidigt 1900-tal.

Handling – destruktion
Deposition – primär
Schakt: 3.

A49 Gårds-/marklager
Ett mörkbrunt, relativt homogent humöst lager 
med mycket organiskt material och sand, inslag 
av tegelkross, slagg, aska, sot och träkol samt 
djurben under utfyllnadslagret (A3) och söder 
om syllstenarna (A50) ligger lagret under ett 
yngre gårdslager (A56). I lagret finns sporadiska 
knaddersten och kullerstensförekomster. Detta 
lager ligger i stort sett över hela ytan, men med 
oklar relation till raseringslagret (A48). Lagret 
ligger upp emot eller ev. under syllstenskon-
struktioner (A50). Makrofossilanalysen tyder 
på att materialet som bestod av trädgårdsjord 
troligen har använts som utjämningslager vid 
en och samma händelse. Detta tolkas som en 
förnyelse/destruktion av gårdsytan då stenlägg-
ningen blivit obrukbar.

Tjocklek: 0,1-0,2 meter
Datering:
Fynd Kritpipsskaft
 Fyndnr: 23094:138
 Datering: 1630-1640
Handling – utjämning
Deposition – sekundär
Schakt: 3.

A50 Stensyllar
Tre stycken syllstensfundament bestående av 
naturstenar med en storlek av 0,4x0,3-0,1x0,05 
m, samt av slaggstycken. Det går inte att avgöra 
om det rör sig om en eller två byggnader då det 
ena fundamentet eventuellt skulle kunna vara 
en mellanvägg. Avståndet mellan de yttre fun-
damenten är 7,5 m. Konstruktionerna sträcker 
sig in i sydvästra och nordöstra schaktväggen. 
Relationen till underliggande lager kan inte 

avgöras då stenarna ej borttogs.
Höjd: 0,15–0,25 m
Bredd: 0,7-1,1 m
Handling – konstruktion
Schakt: 3.

A51 Utfyllnadslager
Recent utfyllnad av mosand och sten under 
bärlagret (A1), som antagligen tillkommit för 
utjämning av ytan vid parkeringens anläggning. 

Tjocklek: 0,1-0,7 m
Schakt: 3.

A52 = A2
Ligger över hela schaktet.

Schakt: 3.

A53 Stenläggning
Stenläggning, delvis borttagen, bestående av 
kullersten och knaddersten lagda på ett ljusgult 
siltigt lerlager (A54) nordväst om det sydöstra 
syllstensfundamentet och under marklagret 
(A49). Stenarna har en storlek mellan 0,02x0,03 
m och 0,15-0,25m.

Höjd: 0,03 m
Längd: 1,5 m
Bredd 1,1 m 
Handling – konstruktion
Schakt: 3.

A54 Konstruktionslager
Ett konstruktionslager bestående av gulgrå 
lera med stenlyft som troligtvis fungerat som 
utjämning eller sättlager under stenläggningen 
(A53) och marklagret (A49). Eventuellt är den 
sydöstra syllstenskonstruktionen nedgrävd i 
lagret, alternativt ligger lerlagret upp emot ste-
narna. I nordväst ligger lagret under/upp emot 
ett brandlager (A55), relationerna mellan lagren 
är otydliga på grund av översvämning vid 
utgrävningen. Eventuellt är lagret samma som 
A60 sydöst om syllstensfundamentet.  Lagret 
grävdes inte ut varför ingen tjocklek uppmättes.

Handling – konstruktion
Deposition– tertiär
Schakt: 3.

A55 Raseringslager
Ett brandlager bestående av i huvudsak sand, 
aska sot och träkol, som går uppemot den 
sydöstra sidan av den mellersta syllstenskon-
struktionen nordväst om stenläggning (A53) och 
konstruktionslager (A54). Relationen till A54 
är otydlig, eventuellt ligger detta lager under 
brandlagret. Lagret grävdes inte ut varför ingen 
tjocklek uppmättes.

Handling – destruktion
Deposition– primär
Schakt: 3.
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A56 Gårdslager
Ett ljust gråbrunt lager över marklagret (A49) 
och under slaggfyllningen bestående av sand 
och silt med inslag av aska och sot samt även 
träkol, tegelkross, djurben, småsten, träflis och 
slagg. Lagret ligger uppemot den sydöstra sidan 
av det sydöstra syllstensfundamentet (A50) och 
utgör troligtvis ett gårdslager.

Handling – brukning
Deposition– primär
Schakt: 3.

A57-A58 Stolpar
Två stående runda stolpar invid den nordöstra 
schaktväggen intill den sydöstra stensylls-
konstruktionen. Nedgrävda i konstruktions-
lagret (A54), eventuellt finns ett samband med 
stenläggningen (A53).

Höjd: 0,15 m och 0,35 m
Diameter: 0,25 m och 0,3 m.
Handling – konstruktion
Schakt: 3.

A59 Nedgrävning
Rektangulär nedgrävning i östvästlig riktning 
i bottenlagret under utjämningslagret (A42). 
Nedgrävningen verkar vara fylld med överlig-
gande lager (A42) och hör möjligen ihop med 
nedgrävning A44.

Djup: 0,1 m (marksond)
Längd: 1 m
Bredd: 0,6 m
Schakt: 3.

A60 Konstruktionslager
Ett lager av gulgrå lera med kullerstenar och 
spår av stenlyft, under marklagret(A49) sydöst 
om det sydöstra syllstensfundamentet (A50). 
Antagligen har en stenläggning legat på lagret 
som troligtvis fungerat som utjämning eller 
sättlager. Stenlyften härrör eventuellt från 
destruktionsfasen av stenläggningen.  Even-
tuellt är lagret samma som A54 nordväst om 
syllstensfundamentet. Lagret grävdes inte ut 
varför ingen tjocklek uppmättes.

Handling – konstruktion/destruktion
Deposition– tertiär
Schakt: 3.

A61 Träkonstruktion/träläggning
Plankor oregelbundet utlagda mellan mark-
lagret (A49) och det ovanliggande yngre mark-
lagret (A56) invid en stenkonstruktion(A62) och 
en stenläggning (A63). Ytan med plankorna är 
ca 1x0,4 m och funktionen är oklar. 

Schakt: 3.

A62 Stenkonstruktion
En stenkonstruktion bestående av 0,45x20 m, till 
0,3x0,2 m stora stenar. Konstruktionen Ligger 
under det yngre marklagret (A56) och fortsätter 
in i den sydvästra schaktväggen. Eventuellt lig-
ger stenarna på en stenläggning (A63).

Höjd: 0,1 m
Längd: 0,55 m
Bredd: 0,45 m
Handling – konstruktion
Schakt: 3.

A63 Stenläggning
En kullerstenläggning som eventuellt tillhör 
en äldre gårdsyta. Stenläggningen bestod av 
0,05x0,03 m till 0,1x0,15 m stora stenar och lig-
ger under marklagret(A49) i schaktets sydöstra 
del. Antagligen fortsätter stenläggningen in i 
schaktväggen norrut. 

Längd: 2,2 m
Bredd: 1 m
Handling – konstruktion
Schakt: 3.

A64 Träkonstruktion
Träkonstruktion bestående av två störar ned-
stuckna i något av marklagren (A49 eller A56) 
i anslutning till stenkonstruktionen (A62). Kon-
struktionen ligger i den sydvästra schaktväggen 
och bestod ursprungligen av en ytterligare stör 
som följde med vid bortschaktningen av ovan-
liggande slagglager(A2). 

Höjd: 0,25 m och 0,35 m
Längd: 0,33 m
Handling – konstruktion
Schakt: 3.

A65 Syllstock
En syllstock endast delvis framgrävd, liggande 
under marklagret (A49). Eventuellt är detta en 
del av en mellanvägg eftersom golvplankor 
(A68) fanns på bägge sidor. Stocken ligger i 
sydväst-nordöstlig riktning vilket skiljer sig 
något från övriga huskonstruktioner (A50) och 
talar för en datering innan gaturegleringen år 
1646.  Nordöst om stocken finns också en stolpe 
(A66) och en grov stående planka som eventuellt 
varit del av en väggkonstruktion. Ett prov togs 
ur stocken (PD 1462) för dendrokronologisk 
analys vilket gav en datering.

Längd: 1,65 m
Bredd: 0,2 m
Handling – konstruktion
Schakt: 3.

A66 Stolpe
En stående stolpe som framkom under mark-
lagret (A49). Denna ingår i samma huskonstruk-
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tion som en intilliggande stående planka(A67) 
och antagligen även med syllstocken (A65) efter-
som stolpen och plankan står i stockens riktning. 
Eventuellt är detta del av en väggkonstruktion

Höjd: 0,05 m
Diameter: 0,2 m
Handling – konstruktion
Schakt: 3.

A67 Stående planka
En stående planka som ingår i samma konstruk-
tion som stolpen (A66) och antagligen även med 
syllstocken (A65). Eventuellt är detta del av en 
väggkonstruktion.

Höjd: 0,05 m
Längd: 0,2 m
Bredd: 0,08 m
Handling – konstruktion
Schakt: 3.

A68 Trägolv
Golvplankor liggande på bägge sidorna om 
syllstocken (A65). Trägolvet har en okänd ut-
bredning då endast området invid syllstocken 
grävdes fram. Golvlagret genomgrävdes delvis 
vid grävning av en 1,9x0,85 m stor provgrop 
nordväst om syllstocken.

Längd: 0,62 m
Bredd: 0,09 m
Handling – konstruktion
Schakt: 3.

A69 Betongfundament
En grund bestående av 9 stycken 0,4x0,4 m stora 
betongplintar framkom direkt under bärlagret, 
som hör till en byggnad i sen tid, eventuellt 
Falu IF:s kansli under 1970-talet som har täckt 
åtminstone en 12x 8 m stor yta. 

Schakt: 4.

A70 Utjämningslager
Ett utjämningslager av beige homogen lera som 
ligger direkt under bärlagret och som täckte 
större delen av schakt 4. Lagret tunnar ut mot 
nordöst.

Tjocklek: 0,12–0,15 m
Handling – konstruktion
Deposition– tertiär
Schakt: 4.

A71 Odlingslager
Ett mörkbrunt homogent lager som låg under 
lerlagret(A70) och som tunnar ut mot nordöst. 
Lagret bestod av sand, grus och silt med inslag 
av sot, träkol och småsten samt tegelkross, 
djurben, grus och träflis. Lagret schaktades bort 
då detta tolkades vara ett yngre odlingslager 
som redan delvis blivit bortschaktat. Eventuellt 

vid bygget av kanslibyggnaden som stått på 
platsen in på 1970-talet. Lagret innehöll recenta 
fynd av porslin, glas, spik och flintgods, även 
enstaka fynd av yngre rödgods och fragment 
från kritpipor. 

Tjocklek: 0,05-0,1 m
Handling – brukning
Deposition– tertiär
Schakt: 4.

A72 Grusläggning
Ett mörkgrått homogent gruslager under od-
lingslagret (A71). Troligtvis är detta en grus-
gång från 1800-1900-talet. Lagret tunnar ut mot 
sydväst.

Tjocklek:0,08-0,16 m
Handling – konstruktion
Deposition– tertiär
Schakt: 4.

A73 Utjämningslager/Odlingslager
Ett grått utjämningslager av sand och silt som 
låg under gruslagret (A72) och delvis även un-
der odlingslagret (A71). Lagret hade inslag av 
träkol och tegelkross, samt även små mängder 
kalkbruk, djurben och fiskben. Sannolikt kan 
ytan också ha fungerat som gårdsyta eller od-
ling. I nordöst tunnar lagret ut och försvinner.

Tjocklek:0,15–0,25 meter
Datering:
Fynd: Kritpipsskaft
 Fyndnr: 23094:138
 Datering: 1754-1770
Fynd: Kritpipsskaft
 Fyndnr: 23094:139
 Datering: 1700-1750
Handling – konstruktion
Deposition– tertiär
Schakt: 4.

A74 Stenläggning
Under utjämningslagret (A73) och delvis också 
gruslagret (A72) framkom en fragmenterad 
stenläggning som dokumenterades och togs 
bort. Stenläggningen bestod av kuller- och 
knadderstenar med en diameter av omkring 
0,05-0,1 meter samt 0,03-0,05 meter. Stenlägg-
ningen låg i sydväst-nordöstlig riktning invid 
den nordvästra schaktväggen. I nordöst är 
stenläggningen mycket diffus.

Höjd: 0,03-0,07 m
Längd: 8 m
Bredd: 1,6 m
Schakt: 4.

A75 Recent nedgrävning
En recent planteringsgrop för ett träd med om-
rört material och rötter, ej borttagen.

Schakt: 4.
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A76 Störning
En recent nedgrävning som skar samtliga ut-
grävda lager under asfalten, fylld med OS-grus. 
I botten kom naturlig lera och en nedgrävning 
(A89). Profil ritad i nordöstra kanten(Fig).

Djup:0,4-0,6
Handling – konstruktion
Deposition – tertiär
Schakt :4.

A77 Utjämningslager
Ett utjämningslager av slagg med inslag av 
träkol under ett marklager (A85). Troligtvis 
markerar slagglagret en ny bebyggelsefas. Lag-
ret är ej bortgrävt och har en oklar utbredning. 

Tjocklek: 0,4-0,5 (i profil)
Handling – konstruktion
Deposition– tertiär
Schakt: 4.

A78 Utgår

A79 Störning
En recent störning i form av elkabelschakt i 
nordväst-sydöstlig riktning skär genom knad-
derstenläggningen (A74) och delvis underlig-
gande stenläggning (A84).

Bredd: 0,5 m
Schakt: 4.

A80 Utfyllnadslager
Fyllning till nedgrävning (A81) under bärlagret 
(A1). Fyllningen består av blandat material med 
heterogen sammansättning., mestadels sand och 
lera med små inslag av träkol tegelkross, grus, 
djurben, småsten, träflis, kalkbruk och slagg. 
Kontaktytorna är otydliga mot underliggande 
lager och är ej fullständigt undersökt. Tjocklek: 
0,4 meter

Handling – destruktion
Deposition– tertiär
Schakt: 4.

A81 Nedgrävning
En nedgrävning som ej är fullständigt under-
sökt. Nedgrävningen fortsätter möjligen in 
under brandlagret (A82) och eventuellt under-
liggande lager. Stratigrafin är svårtolkad mellan 
fyllningen (A81) och brandlagret eventuellt på 
grund av tidigare borttagen syllsten som ingått 
i samma konstruktion som A93.

Djup: 0,4 m
Schakt: 4.

A82 Brandlager
Brandlager bestående av träkol sand och silt 
med inslag av tegelkross. Lagret ligger under 
ett raseringslager (A47) och hör eventuellt 

samman med ett underliggande trägolv (A83) 
och att detta är en brandskadad yta. Troligtvis 
fortsätter brandlagret åt nordöst och sydväst 
där det syns i schaktväggen. Lagret skärs av 
nedgrävningen (A81) samt ligger uppemot en 
stenläggning(A84).

Tjocklek: 0,05- 0,1 m
Datering:
Fynd: Kritpipsskaft
 Fyndnr: 23094:71
 Datering: 1680-1750
Handling – destruktion
Deposition– tertiär
Schakt: 4.

A83 Golvlager
Ett brunt lager bestående av träflis, sand och silt 
med inslag av träkol, tegelkross och djurben. 
Detta är troligtvis en förmultnad golvyta av trä 
eller flis alternativt en markyta.

Tjocklek: 0,05-0,1 m
Datering:
Fynd: Kritpipsskaft
 Fyndnr: 23094:136
 Datering: 1680-1750
Fynd: Kritpipshuvud
 Fyndnr: 23094:137
 Datering: 1724-1730
Handling – brukning
Deposition– primär
Provruta 2
Schakt: 4.

A84 Stenläggning
En äldre stenläggning bestående av större knad-
derstenar under stenläggning (A74). Denna är ej 
bortagen och inte fullständigt undersökt. Stenar-
nas godsida var i riktning mot sydöst. Eventuellt 
är detta en gårdsyta utanför en byggnad.

Längd: 5,3
Bredd: 1,3 m
Handling – konstruktion
Schakt: 4.

A85 Gårdslager
Ett utjämningslager av ljusbrun till beige silt 
som troligtvis fungerat som marklager. Lagret 
ligger över ett lager av slagg (A77) och täcker 
hela schaktytan. 

Ej borttaget.
Datering: 107±26 B.P.
Handling – konstruktion
Deposition– tertiär
Schakt: 4.

A86 Utfyllnadslager
Fyllning som ligger i en svacka eller ned-
grävning i marklagret (A85), bestående av 
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raseringsmassor med tegelkross och kalkbruk 
blandat med grus och sand med inslag av träkol. 
Fyllningen har täckts av markmaterialet (A85). 
Lagret ligger under ett utjämningslager(A87).

Ej borttaget.
Handling – destruktion
Deposition– tertiär
Schakt: 4.

A87 Utfyllnadslager
Utfyllnadslager ovan en svacka i knadder-
stenläggningen (A74). Lagret ligger del-
vis över marklagret (A85) och under ett 
utjämningslager(A73). Eventuellt är detta 
samma händelse som A86. Lagret består av 
lera blandat med tegelkross med inslag av sot, 
träkol, djurben, småsten, träflis och slagg.

Tjocklek: 0,1 m
Handling – destruktion
Deposition– tertiär
Schakt: 4.

A88 Fyllning
Fyllning till nedgrävning (A89) som framkom 
i botten på en recent nedgrävning (A76). Fyll-
ningen ligger i horisonter med ljusgrå lera 
överst, därefter slagg och underst gråbrun sand 
och stenar, fyllningen har inslag av aska, sot 
träkol tegelkross, småsten och träflis. Under 
nedgrävningen framkom en rektangulär trä-
konstruktion (A95).  

Tjocklek: 0,5 m
Handling – destruktion
Deposition– tertiär
Schakt: 4.

A89 Nedgrävning
Nedgrävning i bottenleran under den recenta 
nedgrävningen (A76). Nedgrävningen är synlig 
och avritad i profil och fortsätter åt nordöst och 
sydväst samt in i den sydöstra schaktväggen. I 
botten på nedgrävningen framkom en rektangu-
lär träkonstruktion bestående av hörnstolpar 
och plankor på högkant vilket kan vara en 
spontning till en fortsatt nedgrävning.

Djup: 0,5 m
Längd: 1 m
Schakt: 4.

A90 Konstruktionslager
Ett konstruktionslager av grå sand med inslag 
av träkol, tegelkross och småsten synligt i prov-
ruta. Lagret har troligtvis fungerat som sättlager 
till ovanliggande trägolv (A83). 

Tjocklek: 0,5-0,1 m
Datering:
Fynd: Mynt
 Fyndnr: 23094:150

 Datering: 1682
Handling – konstruktion
Deposition– tertiär
Provruta 2.
Schakt: 4.

A91 Trägolv
Trägolv eller golvyta av träflis synligt i prov-
ruta. Golvytan kan vara raserad eller bränd 
då de övre delarna var eldpåverkade och inte 
ligger i någon tydlig riktning. Golvet fortsätter 
eventuellt åt nordöst och sydväst.

Tjocklek: 0,04 m
Handling – konstruktion
Provruta 2.
Schakt: 4.

A92 Konstruktionslager
Ett konstruktionslager av gråbrun sand och grus 
med inslag av träkol, tegelkross, småsten, träflis 
och kalkbruk synligt i provruta. Lagret har tro-
ligtvis fungerat som utjämning eller sättlager till 
ovanliggande trägolv Ett mynt hittades nedkilat 
i ett mellanrum mellan två plankor som fyllts 
med kalkbruk och tegelkross. 

Tjocklek: 0,08-0,15
Datering:
Fynd: Mynt
 Fyndnr: 23094:149
 Datering: 1677
Handling – konstruktion
Deposition– tertiär
Provruta 2.
Schakt :4.

A93 Syllstenar
Eventuellt ett hörn till en stensyll bestående av 
tre stycken 0,43x0,4 meter till 0,34x 0,2 meter 
stora stenar. Stenarna ligger under konstruk-
tionslagret (A92) och eventuellt på ett äldre 
trägolv (A94).

Höjd: 0,15- 0,3 m
Handling – konstruktion
Provruta 2.
Schakt: 4.

A94 Trägolv
En äldre fas av trägolv under konstruktions-
lagret (A92) och eventuellt syllstenar (A93), 
som var bättre bevarat än A91. Golvet är synligt 
i provruta och lämnades kvar till en eventuell 
slutundersökning. Provrutan marksonderades 
och kulturbärande lager fortsätter minst ca 0,3 m

Ej utgrävt.
Handling – konstruktion
Provruta 2
Schakt: 4.
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A95 Träkonstruktion
En rektangulär träkonstruktion bestående av 
hörnstolpar och plankor på högkant, som ligger 
i botten av nedgrävningen (A89). Eventuellt är 
detta en spontning till en fortsatt nedgrävning. 
Vid hörnstolparna fanns runda stenar och inn-
anför spontningen finns sand och kullerstenar. 
Konstruktionen fortsätter troligtvis i nordöstlig 
och sydvästlig riktning.

Ej utgrävd.
Längd: 1 m
Bredd: 0,45 m
Schakt: 4.
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Osteologisk analys av 
Agneta Flood december 2015

AO Arkeoosteologie

Material
Benmaterialet för den osteologiska analysen 
insamlades vid förundersökning av Kv. Posten 
i Falun. I kvarteret finns lämningar från Faluns 
äldre stadslagar bevarade. Benmaterialet kom-
mer från kontexter daterade från 1600-1800-tal, 
där typerna främst utgörs av odlingslager, 
gårdslager och konstruktionslager. 

Sammantaget uppgick benvikten till 3061,8 
gram varav brända ben utgjorde 16,8 gram. 
Antalet bendelar och fragment uppgick till 178 
stycken. Medelvikt för alla kontexttyper sam-
mantagna var 17,2 gram.

Övergripande sett var materialet mycket 
välbevarat och flera hela eller nästintill hela 
benslag förekom (mellanhandsben och under-
käke). Generellt var bendelarna större i kon-
struktionslager.

Metod

Kvantifiering
Vid kvantifiering av ett osteologiskt material 
kan tre metoder användas, fragmenträkning 
(NISP), viktförhållande och bedömning av 
minsta antalet individer, där hänsyn tas till 
benelement, sida, storlek och ålder (MNI). 

Resultaten nedan redovisas främst genom 
(NISP) fördelning genom antal fragment per 
art, men även med vikt per art. NISP ger dock 
inte det verkliga antalet djur på platsen. Frag-

mentering, liksom att vissa benslag förekommer 
i flera uppsättningar i kroppen, t.ex. tåben, tän-
der och kotor, gör att antalet fragment inte kan 
likställas med antalet djur. MNI-bedömning ger 
däremot det minsta möjliga antalet individer 
per art för platsen. Den verkliga siffran ligger 
sannolikt någonstans mellan en fragment- och 
MNI-bedömning.

Vid jämförelse av vikt och fragment per art 
skiljer sig fördelningen, vilket framförallt beror 
på att vikten för stora djur blir överrepresente-
rad i förhållande till mindre djur. En viss över-
representation av nötboskap blir ofrånkomlig 
på grund av den stora benvolym som resterna 
av djuret ger. 

Ålder och mankhöjd
Analys av slaktåldern genomförs för att bedöma 
avsikten med djurhållningen. Har syftet varit 
att få maximal ekonomisk köttavkastning eller 
har mjölkproduktionen varit viktigast (nöt, får/
get). Typerna uttrycker sig genom att djuren är 
relativt unga eller närmare fullvuxna respektive 
yttrar ett äldre bestånd. Nötboskap blir normalt 
fullvuxna vid 4 års ålder, får/get och tamsvin blir 
fullvuxna vid omkring 3 ½ års ålder. Skelett från 
de olika tamboskapen utvecklas något olika och 
tiden för när ledändarna växer samman med 
skaftet på de långa rörbenen (fram- och bakben) 
varierar för arterna. För bedömning av slakt-
ålder utifrån benslagens generella utveckling 
och epifyssammanväxning har data efter Silver 
(1969) använts i denna analys. För bedömning 
av slaktålder efter tandframbrott och slitage har 
Grant, & Bull & Payne använts (1982).  

Mankhöjden för nötboskap räknades ut 
genom att ta mått på ett helt mellanhandsben 

Djurben från Faluns äldre stadslager Bilaga 2

ledändarna växer samman med skaftet på de långa rörbenen (fram- och bakben) varierar för arterna. 
För bedömning av slaktålder utifrån benslagens generella utveckling och epifyssammanväxning har 
data efter Silver (1969) använts i denna analys. För bedömning av slaktålder efter tandframbrott och 
slitage har Grant, & Bull & Payne använts (1982).   

Mankhöjden för nötboskap räknades ut genom att ta mått på ett helt mellanhandsben (metacarpal) från 
vuxet djur, metod efter Von den Driesch (1976). För mankhöjdsberäkningen användes formel efter 
Fock (1966) och index efter Howard (1962).  

Anatomisk representation 

De identifierade bendelarna per art delades in i kroppsregioner. För att kunna jämföra den anatomiska 
fördelningen bland tamdjur (nöt, får/get och svin) och bedöma materialets sammansättning av mat och 
slaktavfall, klassificerades skeletten från kranium till fot  i sju olika grupper (1-7). Skelettets 
köttfattiga delar består av region 1 och region 7 och de köttrika delarna av region 2 till region 6 (se 
tabell 1).  

Fördelningen köttrika respektive köttfattiga delar i skelettet hos tamdjur är inte lika stor, de köttrika 
bendelarna utgör ca 40 % av djuret (beräkning efter Sigvallius 1988). Detta innebär att när den 
procentuella andelen köttrika delar överstigen 40 %, dominerar de köttrika delarna i ett material. 

 

Tabell 1. Anatomisk fördelning av kroppsregioner. 

1 
 

kranium alla kraniedelar, underkäke, lösa tänder, atlas, axis 

2 
 

bål kotor, (utom atlas, axis och svanskotor), bröstben (sternum), revben (costa) 

3 
 

främre extremitet, övre skulderblad (scapula), överarmsben (humerus) 

4 
 

främre extremitet, undre strålben (radius), armbågsben (ulna) 

5 
 

bakre extremitet, övre bäckenben (coxae), korsben(sacrum), lårben (femur) 

6 
 

bakre extremitet, undre skenben (tibia), vadben (fibula), malleolus, knäskål (patella) 

7 fötter (och händer), svans alla ben i händer och fötter: carpi, tarsi, mesopodium, metacarpi, metatarsi, metapodier, 
phalanx I-III, sesamben. Svanskotor 

 

 

Resultat 
Sammantaget kunde 89,5 % av den totala vikten identifieras till art och benslag. Jämförande andel av 
bestämt benmaterial minskade dock till 56,7% om man jämför den relativa mängden genom antalet 
fragment som förekom. Oavsett vilken metod som används domineras materialet likafullt av 
nötboskap (84,3 % respektive 42,6 %). 

Förutom nötboskap (Bos taurus) identifierades också får/get (Ovis aries/Capra hircus), svin (Sus 
scrofa domestica), höns (Gallus gallus) samt mindre andfågel (Anatidae). Fragmenten av dessa djur 
var dock förhållandevis få i materialet.  

En mindre del av materialet har i vissa fall kunnat bestämmas till benslag men däremot inte fastställas 
till art. Jag har valt att inte räkna med dessa fragment till det identifierade materialet. Det gäller 

Tabell 1. Anatomisk fördelning av kroppsregioner.
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(metacarpal) från vuxet djur, metod efter Von 
den Driesch (1976). För mankhöjdsberäkningen 
användes formel efter Fock (1966) och index 
efter Howard (1962). 

Anatomisk representation
De identifierade bendelarna per art delades in 
i kroppsregioner. För att kunna jämföra den 
anatomiska fördelningen bland tamdjur (nöt, 
får/get och svin) och bedöma materialets sam-
mansättning av mat och slaktavfall, klassifice-
rades skeletten från kranium till fot  i sju olika 
grupper (1-7). Skelettets köttfattiga delar består 
av region 1 och region 7 och de köttrika delarna 
av region 2 till region 6 (se tabell 1). 

Fördelningen köttrika respektive köttfattiga 
delar i skelettet hos tamdjur är inte lika stor, 
de köttrika bendelarna utgör ca 40 % av djuret 
(beräkning efter Sigvallius 1988). Detta innebär 
att när den procentuella andelen köttrika delar 
överstigen 40 %, dominerar de köttrika delarna 
i ett material.

Resultat
Sammantaget kunde 89,5 % av den totala vik-
ten identifieras till art och benslag. Jämförande 
andel av bestämt benmaterial minskade dock 
till 56,7% om man jämför den relativa mängden 
genom antalet fragment som förekom. Oavsett 
vilken metod som används domineras mate-
rialet likafullt av nötboskap (84,3 % respektive 
42,6 %).

Förutom nötboskap (Bos taurus) identifie-
rades också får/get (Ovis aries/Capra hircus), 
svin (Sus scrofa domestica), höns (Gallus gallus) 
samt mindre andfågel (Anatidae). Fragmenten 
av dessa djur var dock förhållandevis få i ma-
terialet. 

En mindre del av materialet har i vissa fall 
kunnat bestämmas till benslag men däremot 
inte fastställas till art. Jag har valt att inte räkna 

med dessa fragment till det identifierade mate-
rialet. Det gäller framförallt delar från kranium, 
revben samt mindre delar från större rörben 
(fram eller bakben) som enbart kunnat konsta-
teras tillhöra däggdjur, mellanstort däggdjur 
(storlek som gris eller får) eller stort däggdjur 
(storlek som nöt/häst/älg). Bland det oidenti-
fierade materialet har fragmenten oftast varit 
för små för att kunna fastställa vare sig benslag 
eller artgrupp.

Mängden och sammansättningen av ben-
materialet har jämförts mellan olika typer av 
kontexter. Den största delen av materialet 
påträffades i konstruktionslager. I dessa kon-
texter förkom också större fragment och i 
några fall också hela benslag, t ex. underkäke. 
Benmaterialet hade sannolikt medvetet lagts 
i sättsandslager och andra konstruktionslager 
under byggnader för att ge stabilitet. 

Övriga kontexter innehöll en mindre mängd 
ben liksom fragmentstorleken var mindre. Frag-
menteringen var dock inte så kraftig, varken i 
gårdslager eller odlingslager, och benmaterialet 
i dessa sålunda inte utsatt för nedbrytande pro-
cesser eller märkbara trampningseffekter. Ifyll-
ning till en nedgrävning (A80) påträffades dock 
två fragment med gnagspår från smågnagare 
Vilket tyder på att benen vid något tillfälle legat 
exponerade innan de hamnade i fyllningen. 
Benslag av nötboskap dominerade i alla typer av 
kontexter utom i odlingslager. Får/get förekom 
i alla typer av kontexter, medan svin enbart 
påträffades i hälften (se figur 3).

Benmaterialet dominerades kraftigt av delar 
som räknas till matavfall, så mycket som 77 % 
av det material som identifierades till art och 
benslag. På flertalet fragment observerades 
också hugg och snitt från matberedning. Tam-
djuren hade i de flesta fall uppnått fullvuxen 
storlek innan de slaktades. En tendens till att 
nötboskap även blivit äldre, upp mot 8 år ålder 

antyddes också i ma-
terialet. Inga fragment 
från kalv, lamm, eller 
spädgrisar förekom. 
Avsikten med djur-
hållningen har följ-
aktligen främst varit 
köttproduktion.

Mankhöjden för 
nötboskap kunde be-
räknas till 105,6 cm ut-
ifrån ett mellanhands-
ben, vars könsindex 
föll inom intervallför 
vad som är normalt 
för kossor (29,6).

Tabell 2. Sammanställning av identifierade arter, vikt och antal

framförallt delar från kranium, revben samt mindre delar från större rörben (fram eller bakben) som 
enbart kunnat konstateras tillhöra däggdjur, mellanstort däggdjur (storlek som gris eller får) eller stort 
däggdjur (storlek som nöt/häst/älg). Bland det oidentifierade materialet har fragmenten oftast varit för 
små för att kunna fastställa vare sig benslag eller artgrupp. 

Mängden och sammansättningen av benmaterialet har jämförts mellan olika typer av kontexter. Den 
största delen av materialet påträffades i konstruktionslager. I dessa kontexter förkom också större 
fragment och i några fall också hela benslag, t ex. underkäke. Benmaterialet hade sannolikt medvetet 
lagts i sättsandslager och andra konstruktionslager under byggnader för att ge stabilitet.  

Övriga kontexter innehöll en mindre mängd ben liksom fragmentstorleken var mindre. 
Fragmenteringen var dock inte så kraftig, varken i gårdslager eller odlingslager, och benmaterialet i 
dessa sålunda inte utsatt för nedbrytande processer eller märkbara trampningseffekter. Ifyllning till en 
nedgrävning (A80) påträffades dock två fragment med gnagspår från smågnagare Vilket tyder på att 
benen vid något tillfälle legat exponerade innan de hamnade i fyllningen. Benslag av nötboskap 
dominerade i alla typer av kontexter utom i odlingslager. Får/get förekom i alla typer av kontexter, 
medan svin enbart påträffades i hälften (se figur 3). 

Benmaterialet dominerades kraftigt av delar som räknas till matavfall, så mycket som 77 % av det 
material som identifierades till art och benslag. På flertalet fragment observerades också hugg och snitt 
från matberedning. Tamdjuren hade i de flesta fall uppnått fullvuxen storlek innan de slaktades. En 
tendens till att nötboskap även blivit äldre, upp mot 8 år ålder antyddes också i materialet. Inga 
fragment från kalv, lamm, eller spädgrisar förekom. Avsikten med djurhållningen har följaktligen 
främst varit köttproduktion. 

Mankhöjden för nötboskap kunde beräknas till 105,6 cm utifrån ett mellanhandsben, vars könsindex 
föll inom intervallför vad som är normalt för kossor (29,6). 

Enstaka skelettförändring observerades bland nötboskap och får/get. Förändring i form av 
ledförslitning med benförlust i gropar, s.k. osteoartrit observerads på den övre ledytan på ett 
mellanhandsben av nöt, liksom förslitningsskada vid ledyta på skulderblad av får/get. 

 

 Tabell 2. Sammanställning av identifierade arter, vikt och antal 

Art Vikt (g) Vikt % Antal fr. Antal % 
Nöt (Bos taurus) 2582 84,3 76 42,6 
Får/get (Ovis aries/Capra hircus) 120,9 3,9 16 9 
Svin (Sus scrofa domestica) 33,7 1,1 7 4 
Höns (Gallus gallus) 2,4 0,07 1 0,6 
Andfågel (Anatidae) 0,2 0,07 1 0,6 
Summa art och benslag: 2739,2   101   
Mellanstort däggdjur (Mammalia) 107,3 3,5 6 3,4 
Stort däggdjur (Mammalia) 81,2 2,6 11 6,1 
Däggdjur (Mammalia) 42,3 1,4 20 11,2 
Nöt/Häst (Bos/Equus) 3,6 0,1 1 0,6 
Oidentifierat 88,15 3 39 21,9 
Summa totalt: 3061,75 100,04 178 100 

 



51

Figur 2. Matavfall och slaktavfall fördelat per typ av kontext, (antal).

Figur 3. Identifierade fragment av arter per typ av kontext.

Figur 1. Matavfall och slaktavfall, antal fragment.  
Figur 1. Matavfall och slaktavfall, antal fragment. 

 

 

 
Figur 2. Matavfall och slaktavfall fördelat per typ av kontext, (antal). 
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Enstaka skelettförändring observerades 
bland nötboskap och får/get. Förändring i form 
av ledförslitning med benförlust i gropar, s.k. 
osteoartrit observerads på den övre ledytan på 
ett mellanhandsben av nöt, liksom förslitnings-
skada vid ledyta på skulderblad av får/get.
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Figur 1. Matavfall och slaktavfall, antal fragment. 
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Figur 3. Identifierade fragment av arter per typ av kontext. 
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Tabell 3. Osteologisk sammanställning,  förundersökning av Kv. Posten 10, RAÄ 68:1, Falun, Dalarna. 

 
Kontext 
 

 
Vikt (g) 

 
Status 

 
Identifierat material  

 
Kommentar 

 
A13 
Odlingslager 

 
127,6 
 

 
Obränt 

 
Nöt (Bos taurus) 
Strålben 1 fr. (radius proximal sin) 
Halskota 1 fr. (ve. cervicalis) 

 
Hugg på strålben. 

 
12,6 

 
Obränt 

 
Får/get (Ovis aries/Capra hircus) 
Överarmsben 1 fr. (humerus diafys dx) 

 

 
A48 
Destruktion 

 
19,3 

 
Obränt 

 
Nöt (Bos taurus) 
Mellanfotsben 1 fr. (metatarsal diafys) 

 
Hugg på mellanfotsben. 

 
A49 
Gårdslager 

 
412,1 

 
Obränt 

 
Nöt (Bos taurus) 
Armbågsben 1 fr. (ulna proximal sin) 
Revben 7 st. (costae) 
Ländkota 1 fr. (ve. lumbalis, processus 
transversus) 
Korsben 1 fr. (sacrum) 
Mellanhandsben 1 hel (metacarpal dx) 
Finger-/tåben 1 st. (phalanx I) 

 
Revben 10,5-16,3 cm med snitt 
och hugg. 
 
Skelettförändring:  
Metacarpal medial proximal 
ledyta med benminskning, grop 
0,6 cm stor och 0,2 cm grund. 
 
Mått metacarpal: 
GL: 17,6 cm, Bp: 53 mm, Bd 
52,2 mm 
Mått phalanx I: 
GL: 55 mm, Bd: 28 mm, Bp: 
27,2 mm 

 
46,4 

 
Obränt 

 
Får/get (Ovis aries/Capra hircus) 
Tand 2 st. (dens, Molar 3 i mandibula sin 
och Molar 1/2 i maxilla sin) 
Revben 1 fr. (costa) 
Överarmsben 1 fr. (humerus proximal 
diafys dx ej fusionerad) 
Lårben 1 fr. (femur diafys sin ej 
fusionerad) 

 
Kraftigt slitna tänder. 
 
Åldersbedömning:  
Äldre än 3-4 år samt yngre än 3 
år. 
 

 
34,4 

 
Obränt 

 
Stort däggdjur (Mammalia) 
Rörben 2 fr. (ossa longa) 

 

 
64,4 

 
Obränt 

 
Mellanstort/stort däggdjur (Mammalia) 
Revben 4 st. (costae) 

 

 
9,4 

 
Obränt 

 
Oidentifierat 2 fr.  

 

 
1,9 

 
Bränt 

 
Oidentifierat rörben 1 fr. 

 

 
A73 
Gård/Odling 

 
57,7 

 
Obränt 

 
Nöt (Bos taurus) 
Bröstkota 1 fr. (ve. thoracalis) 
Korsben 1 fr. (sacrum 1:a kota) 
Finger-/tåben 1 st. (phalanx II) 

 
Hugg på bröstkota. 

 
1 

 
Obränt 

 
Får/get (Ovis aries/Capra hircus) 
Revben 1 fr. (costa) 

 

 
37,4 

 
Obränt 

 
Mellanstort däggdjur (Mammalia) 
Överarmsben 1 fr. (humerus diafys) 
Revben 1 fr. (costa) 

 
Hugg på revben. 

 
A80 
Fyll i 
nedgrävning 

 
312,6 

 
Obränt 

 
Nöt (Bos taurus) 
Revben 5 st. (costae) 
Halskota 1 fr. (ve. cervicalis) 
Bröstkota 1 fr. (ve. thoracalis corpus) 
Överarmsben 1 fr. (humerus distal led - 
81 mm)  
Finger-/tåben 1 st. (phalanx III) 

 
Revben 8,2-15 cm. 
Hugg på halskota. 
 
Mått phalanx III: 
DLS: 62 mm 

 
7 

 
Obränt 

 
Får/get (Ovis aries/Capra hircus) 
Strålben 1 fr. (radius diafys) 

 
Gnagspår från liten gnagare. 

 
7,5 

 
Obränt 

 
Svin (Sus scrofa domestica) 

 
Gnagspår från liten gnagare. 
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Kontext 
 

 
Vikt (g) 

 
Status 

 
Identifierat material  

 
Kommentar 

Revben 1 st. (costa) 

 
12 

 
Obränt 

 
Oidentifierat 2 fr. 

 

 
A82 
Brandlager 

 
29 

 
Obränt 

 
Nöt (Bos taurus) 
Tand 1 st (dens, Molar i maxilla) 
Bröstkotor 1 fr. (ve. thoracalis, corpus ej 
fusionerad) 

 
Starkt sliten tand. 
 
Åldersbedömning: 
Yngre än 5 år. 

 
0,7 

 
Bränt 

 
Får/get (Ovis aries/Capra hircus) 
Revben 1 fr. (costa) 

 

 
0,55 

 
Bränt 

 
Oidentifierat 2 fr. 

 

 
8,4 

 
Obränt 

 
Oidentifierat 1 fr. 

 

 
A85 
Marklager 

 
3,6 

 
Obränt 

 
Nöt/Häst (Bos/Equus) 
Överarmsben/lårben 1 fr. (humerus/femur 
distal diafys ej fusionerad) 

 

 
A90 
Sättsand 

 
945,9 

 
Obränt 

 
Nöt (Bos taurus) 
Horn 3 fr. (cornu) 
Underkäke 4 st. (mandibula dx med 
dentes P3-M3, snitt och hugg labialt, 
mandibula dx ramus 1 fr, mandibula 
corpus sin/dx 1 fr, mandibula sin med 
foramen mentale 1 fr.) 
Skulderblad 2 fr. (scapula sin/dx varav en 
med hugg) 
Revben 9 st. (costae) 
Bröstkota 4 st. (ve. thoracalis, processus 
spinalis) 
Ländkota 3 fr. (ve. lumbalis corpus ej 
fusionerad 2 fr, caudal ledyta 1 fr.) 
Bäckenben 1 fr, (coxae: ilium) 
Strålben 1 fr. (radius + ulna diafys) 
Armbågsben 1 fr. (ulna diafys) 
Lårben 4 fr. (femur proximal diafys sin 1 
fr, distal diafys sin 1 fr, distal diafys dx 1 
fr, diafys sin/dx 1 fr.) 
Handledsben 1 fr. (carpal: C4 sin) 
Finger-/tåben 4 st. (phalanx I 2 st, 
phalanx II 1 st, phalanx III 1 st.) 

 
Maximal storlek 29,3 cm. 
 
Åldersbedömning: 
Tandslitage k + k + h= 4-8 år 
 
Revben 7,5-15 cm med hugg. 
 
Snitt och hugg också på 
underkäke, ländkota, 
skulderblad, lårben och 
bäckenben. 
 
Mått Phalanx I (mm): 
GL:55,5  Bp:22  Bd:20,5  
GL:52,5  Bp:23  Bd:23,5 
 
Mått Phalanx III (mm): 
DLS: 74, 70 och 66 

 
36,1 

 
Obränt 

 
Får/get (Ovis aries/Capra hircus) 
Skulderblad 1 fr. (scapula dx) 
Bäckenben 1 fr. (coxa sin med 
acetabulum) 
Revben 3 fr. (costae) 

 
Skelettförändring: 
Skulderblad med benminskning 
vid collum 0,4 cm runt hål och 
0,1 cm djupt. 

 
26,2 

 
Obränt 

 
Svin (Sus scrofa domestica) 
Tand 1 st. (dens, Incisiv) 
Bröstkota 2 fr. (ve. thoracalis) 
Armbågsben 1 fr. (ulna diafys) 
Finger-/tåben 1 fr. (phalanx I ej 
fusionerad) 

 

 
46,8 

 
Obränt 

 
Stort däggdjur (Mammalia) 
Rörben 6 fr. (ossa longa) 
Kranium 5 fr. (cranium) 

 
 

 
26,3 

 
Obränt 

 
Mellanstort däggdjur (Mammalia) 
Revben 5 fr. (costa) 
Kota 1 fr. (vertebrae) 

 

 
50,9 

 
Obränt 

 
Oidentifierat 21 fr. 

 
Främst delar av rörben. 

 
5 

 
Bränt 

 
Oidentifierat 10 fr. 
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Kontext 
 

 
Vikt (g) 

 
Status 

 
Identifierat material  

 
Kommentar 

Främst väl förbrända och vita 
fragment men några 
blå/vit/svarta förekommer. 
Främst delar av rörben. 

 
A92 
Konstruktion 
 

 
678,4 

 
Obränt 

 
Nöt (Bos taurus) 
Överkäke 1 st. (maxilla  dx med dentes, 
P2, P4, M1 och M2) 
Halskotor 5 st. (ve. cervicalis corpus 
ofusionerade 4 fr, del av utskott utan 
corpus 1 fr.)  
Revben 2 st. (costae) 
Strålben 1 fr. (radius diafys) 
Överarmsben 1 fr. (humerus diafys sin) 
Skenben 2 fr. (tibia proximal dx 1 fr, 
epifys nästan fusionerad, tibia diafys 
sin/dx 1 fr.) 
 

 
Maximal storlek 14 cm. 
 
Åldersbedömning: 
Tänder är helt frambrutna och 
kraftigt slitna, äldre än 4-5 år. 
Samt 3-3,5 år och yngre än 5 
år. 
 
Revben 7,5-10 cm med hugg. 
Hugg även på skenben, 
överarmsben  och halskotor. 
Hugg vid halskotor har gjorts på 
höger sida om ryggrad. 

 
17,1 

 
Obränt 

 
Får/get (Ovis aries/Capra hircus) 
Strålben 1 fr. (radius distal sin) 

 

 
2,4 

 
Obränt 

 
Höns (Gallus gallus) 
Överarmsben 1 fr. (humerus dx) 

 

 
0,2 

 
Obränt 

 
Mindre Andfågel (Anatidae) 
Strålben 1 fr. (radius dx) 

 

 
33,7 

 
Obränt 

 
Däggdjur (Mammalia) 
Oidentifierat 8 fr. 

 
Främst fragment av rörben. 

 
8,6 

 
Bränt 

 
Däggdjur (Mammalia) 
Oidentifierat 12 fr. 

 
Främst fragment av rörben. 

 
Summa: 

 
3061,75 
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Teknisk rapport

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

Bakgrund och syfte
Under den arkeologiska förundersökningen 
av kv Posten 10, Falun, RAÄ 68:1, hösten 2015 
(projektnummer 1591), togs åtta jordprover 
från olika kulturlager för makroskopisk analys. 
Lämningarna består av urbana kulturlager från 
1500-1800-talet. Det undersökta området ligger 
i det som traditionellt betraktats som stadens 
högrestånds-kvarter. Under 1700-talet ägdes 
tomten av riksdagsman Fredrik Munktell. 
Eftersom endast lite material från Falun analy-
serats på detta sätt tidigare är frågeställningen 
inför analyserna allmänt hållna. Vilken typ 
av verksamhet, aktiviteter och kulturmiljöer 
speglas i materialet? Därtill efterfrågas även 
hur förutsättningarnas ser ut för eventuella 
kommande analyser. I uppdraget har också 
ingått att välja ut material för 14C-analyser, samt 
att göra stratigrafiska bedömningar om olika 
strata utifrån fotografier.

Metod
Provtagningen genomfördes av arkeologerna 
under utgrävningen. Provvolymerna låg mellan 
2 och 3,5 liter. Inkomna till laboratoriet prepa-
rerades proverna genom flotering och våtsikt-
ning (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 (främst 
Jacomet 1987 och Cappers m. fl. 2009) samt 
referenssamlingar av recenta fröer. Den mak-
roskopiska analysen har främst behandlat växt-
makrofossil (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 flesta av de provtagna lagren är begrän-
sade från senare markhorisonter i stratigrafin, 
genom skarpa kontakter med överliggande 
lager vilket visar att den postdepositionella 
bioturbationen varit begränsad, dels med mel-
lanliggande lager av sand som i sig begränsat 
bioturbationen från yngre lager. Dock finns i 
proverna lämningar av rottrådar som främst 

antas representera floramiljöer i äldre tid, men 
som också kan vara av yngre datum. De makro-
skopiska 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. 
Förkolnade och oförkolnade fröer/frukter är 
separat presenterad 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 läsaren 
att se detta i resultaten har de olika arterna grovt 
grupperats i sex ekologisk-kulturella kategorier 
(1: äng/bete – ofta representerade dynga el-
ler 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
Bevarandegraden av det organiska materialet 
är hög, dels p.g.a. vattenmättade lager, och 
dels på grund av förekomst av kopparslagger 
som gör marken giftig för mikroorganismer. 
Eftersom lämningarna undersöktes i smala 
schakt är kopplingen mellan de olika provtagna 
lagren osäker och diskussionen delas därför upp 
kronologiskt, med de äldsta lämningarna först.

Makroskopisk analys Bilaga 3
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A23
Kännetecknande för provet från detta lager 
var en rik förekomst av träkol, träflis samt bas-
stammdelar och rötter av en örtartad vegeta-
tion. Materialet innehåller begränsade spår av 
vegetationen i form av fröer, här märks hallon, 
fläder och allehanda ogräs. Sammansättningen 
med artkombinationen: fläder, vildpersilja 
märks också i prover av yngre datum 39 och 
85 (under 1700- och 1800-talet verkar det ha 
vuxit fläder i kvarteret, och utifrån dessa fröers 
bevarandekvallitet (och hållbarhet i fallet med 
flädern) finns skäl att misstänka att dessa till-
kommit från en yngre vegetation till följd av bio-
turbation. I A23 finns dock också material som 
kan antas vara av äldre datum, t.ex. förkolnad 
säd (råg som skickats på datering) och hallon.

Utifrån beskrivningen av lagret så är det up-
penbart att det är en fyllnadsmassa som delvis 
består av hushållsavfall. Att det skulle kunna 
utgöras av raseringar av nedbränd bebyggelse 
förefaller rimligt.

A25
Ett lager som till sin frösammansättning i viss 
mån påminner om A23, men utan dess spår av 
inblandning från yngre vegetation. I materialet 
finns små mängder träkol, enstaka ogräs och en 
stor mängd hallonkärnor. Inget i lagets innehåll 
eller utseende talar för att det skulle vara vat-
tenavsatt, och av dess utseende i profilen är det 
inte fråga om någon typiskt odlingshorisont, 
även om denna tolkning inte kan uteslutas. Up-
penbarligen speglar lagret en kulturmiljö, men 
dess natur förblir okänd.

A49
Två prover tagna i ett decimetertjockt lager på en 
stenläggning. Dessa prover innehöll de rikaste 
makroskopiska lämningarna i denna undersök-
ning och speglar tydligt en agrar hushållsmiljö 
med djurhållning (djurhår, dynga i form av 
ängsväxter och mossa – stallströ), tröskning 
av råg (halm och agnfragment) och köksavfall 
(hasselnötsskal, äggskal, ben och fisk samt för-
kolnad säd). I materialet påträffades också spår 
av latrinavfall i form av fröer av vilda bär, fikon 
och svarsenap. Även fröer av trädgårdsmålla 
påträffades, vilket kan tolkas som en närlig-
gande kålgård. 

Lagret bör antagligen inte tolkas som suc-
cesivt avsatt på stenläggningen och speglande 
aktiviteterna på gården, mer troligt är att sten-
gården regelbundet sopats och vid något tillfälle 
lagts igen med detta material som nyttats som 
fyllnad. Materialet i sig skulle kunna bestå av 
trädgårdsjord med inslag av gödsel och jordför-
bättring samt en rik anrikad ogräsflora.

Sammansättningen av bären från latrinmate-
rialet är typiska för vad som hittills framkom-
mit från Falun med rika inslag av kråkbär – ett 
bärslag som nästan helt saknas i städer söder 
om Dalälven. 

A14
Jorden i detta prov visar tydliga tecken på att 
ha varit bevuxet (rottrådar och basstamdelar), i 
detta fall främst med revsmörblomma som trivs 
på betrampad mark, men även vildpersilja. En 
hög andel fläderkärnor i materialet kan antingen 
tolkas som att ett fläderträd vuxit i närheten, 
eller att det vuxit i den trädgård som lagret 
kanske överlagrar. En alternativ förklaring är att 
lagret representerar en igenväxning av en äldre 
trädgård, där en tydlig vegetationshorisont 
bildas överst i trädgårdsjorden och kommer att 
framträda som ett eget strata.

A39 & 41
Utifrån bilder tagna av sektionerna i schakt 2 är 
tolkningen av detta lager som ett odlingslager 
rimligt utifrån graden av homogenisering, tjock-
lek och utbredning, det är också rimligt att tolka 
A 41 som underdelen av A39. Bevarandegraden 
i materialet är dock förhållandevis låg och inga 
odlingsväxter är bevarade. Däremot förekom-
mer (förutom ogräs) såväl spår av dynga som 
latrin i materialet.

A85
Utifrån innehållet kan detta mycket väl röra sig 
om en odlingsjord. Innehållet av hushållsavfall 
och latrin talar i så fall för att jorden främst 
gödslats med hushållsnära avfall, men inga 
spår av stalldynga påträffades i jorden vilket är 
lite märkligt. Dock fanns spår av hampafröer i 
jorden, vilket kan tolkas som att det rör sig om 
en hampa odling. 

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

Digital atlas of economic plants. Groningen Ar-
chaeological Studies vol 9. Groningen 

Jacomet, S., 1987: Prähistorische Getreidefunde. 
Eine Anleitung zur Bestimmung prähis-
torischer Gersten – und Weizen Funde. Bot-
anisches Institut der Universität Abteilung 
Pflanzensystematik und Geobotanik. Basel. 

Wasylikowa, K., 1986: Analysis of fossil fruits 
and seeds. I Berglund, B. E. (ed.): Handbook 
of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology. 
John Wiley & Sons Ltd. 571-590
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Volym/l 2,6 3,4 3,3 2 2,5 3 2,9 2,3
Träflis ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●● ●●●
Träkol ●●● ●● ●● ●● ●●● ●●● ●● ●●●
Pinnar/kvistar ●●
Granbarr ●● ●● ●

Örtartade växter Örtfragment ●●● ●●●
Basstamdelar ●●● ●● ●● ●●
Rottrådar ●● ●● ●● ●● ●●●

Mossa Vitmossa (Sphagnum  spp.) ●

Mossa ●●
Agnfragment råg (Secale cereale ) ●●

Kulturväxter Halm ●●

Hasselnöttskal ●● ●●

Djurhår ●

Äggskal ●

Fiskben/fiskfjläll ●● ●●

Tvinnat ylle ● ●
Övrigt Tegel ●

Slagg ● ●●
Summa antal fröer/frukter 87 70 230 239 338 66 9 75

Daggkopa Alchemilla  spp. 4 13 1 2 1
Slankstarr-typ Carex flacca- type 11 19
Knaggelstarr-typ Carex flava- type 14 10
Hundstarr-typ Carex nigra -type 5 1
Småsäv (ospec.) Scripus/Eleocaris spp. 1
Vildpersilja Aethusa cynapium 5 51 5 5
Hundkäx Anthriscus sylvestris 1 2
Vägmålla Atriplex cf. patula 7 2
Skelört Chelidonium majus
Svinmålle-typ Chenopodium album - type 1 31 35 1 17 4 14
Revormstörel Euphorbia helioscopa 1 1
Jordrök Fumaria officinalis 3 1 1 2 1
Hamp-/Pipdån Galeopsis tetrahit/bifida 1
Vitplister Lamium album 4 3
Rödplister Lamium cf. purpureum 6 32 60 7
Harkål Lapsana communis 1 1
Höstfibbla Lentodon autumnalis 3 1
Trampört Polygonum aviculare 17 15
Gåsört Potentilla anserina ssp. anserina 1
Pilört Persicaria lapathifolium 2
Ältranunkel Ranunculus flammula 2
Revsmörblomma Ranunculus repens 11 5 12 37 203 1 6
Tiggarranunkel Ranunculus sceleratus 4 1 1
Krusskräppa Rumex cf. crispus
Svinmålke Soncus asper 1 1
Våtarv Stellaria media 1 43 1
Penningört Thlaspi arvensis 1 2
Etternässla Urtica urens 13
Björk (ospec.) Betula  spp. 1
Kråkbär Empetrum nigrum 7 1
Smultron Fragaria vesca 1 1
Enbär Juniperus communis 2
Hallon Rubus idaeus 47 59 18 23 25 36 2 29
Björnbär (ospec.) Rubus sect. Rubus subg. Rubus 1
Rönnbär Sorbus aucuparia 1
Trädgårdsmålla Atriplex cf. hortensis 5 2
Svartsenap Brassica nigra 2
Hampa Canabis sativa 2
Fläder Sambucus nigra 14 2 49 1 10

Imp. Fikon Ficus carica 3 3
Övr Viol (ospec.) Viola spp. 2 18 1 3

Förkolnade fröer
Smörblomma Ranunculus acris 1
Havre (ospec.) Avena spp. 1
Skalkorn Hordeum vulgare  ssp. vulgare 4
Råg Secale cereale 1 1 41
Brödvete Triticum aestivum 2
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Volym/l 2,6 3,4 3,3 2 2,5 3 2,9 2,3
Träflis ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●● ●●●
Träkol ●●● ●● ●● ●● ●●● ●●● ●● ●●●
Pinnar/kvistar ●●
Granbarr ●● ●● ●

Örtartade växter Örtfragment ●●● ●●●
Basstamdelar ●●● ●● ●● ●●
Rottrådar ●● ●● ●● ●● ●●●

Mossa Vitmossa (Sphagnum  spp.) ●

Mossa ●●
Agnfragment råg (Secale cereale ) ●●

Kulturväxter Halm ●●

Hasselnöttskal ●● ●●

Djurhår ●

Äggskal ●

Fiskben/fiskfjläll ●● ●●

Tvinnat ylle ● ●
Övrigt Tegel ●

Slagg ● ●●
Summa antal fröer/frukter 87 70 230 239 338 66 9 75

Daggkopa Alchemilla  spp. 4 13 1 2 1
Slankstarr-typ Carex flacca- type 11 19
Knaggelstarr-typ Carex flava- type 14 10
Hundstarr-typ Carex nigra -type 5 1
Småsäv (ospec.) Scripus/Eleocaris spp. 1
Vildpersilja Aethusa cynapium 5 51 5 5
Hundkäx Anthriscus sylvestris 1 2
Vägmålla Atriplex cf. patula 7 2
Skelört Chelidonium majus
Svinmålle-typ Chenopodium album - type 1 31 35 1 17 4 14
Revormstörel Euphorbia helioscopa 1 1
Jordrök Fumaria officinalis 3 1 1 2 1
Hamp-/Pipdån Galeopsis tetrahit/bifida 1
Vitplister Lamium album 4 3
Rödplister Lamium cf. purpureum 6 32 60 7
Harkål Lapsana communis 1 1
Höstfibbla Lentodon autumnalis 3 1
Trampört Polygonum aviculare 17 15
Gåsört Potentilla anserina ssp. anserina 1
Pilört Persicaria lapathifolium 2
Ältranunkel Ranunculus flammula 2
Revsmörblomma Ranunculus repens 11 5 12 37 203 1 6
Tiggarranunkel Ranunculus sceleratus 4 1 1
Krusskräppa Rumex cf. crispus
Svinmålke Soncus asper 1 1
Våtarv Stellaria media 1 43 1
Penningört Thlaspi arvensis 1 2
Etternässla Urtica urens 13
Björk (ospec.) Betula  spp. 1
Kråkbär Empetrum nigrum 7 1
Smultron Fragaria vesca 1 1
Enbär Juniperus communis 2
Hallon Rubus idaeus 47 59 18 23 25 36 2 29
Björnbär (ospec.) Rubus sect. Rubus subg. Rubus 1
Rönnbär Sorbus aucuparia 1
Trädgårdsmålla Atriplex cf. hortensis 5 2
Svartsenap Brassica nigra 2
Hampa Canabis sativa 2
Fläder Sambucus nigra 14 2 49 1 10

Imp. Fikon Ficus carica 3 3
Övr Viol (ospec.) Viola spp. 2 18 1 3

Förkolnade fröer
Smörblomma Ranunculus acris 1
Havre (ospec.) Avena spp. 1
Skalkorn Hordeum vulgare  ssp. vulgare 4
Råg Secale cereale 1 1 41
Brödvete Triticum aestivum 2
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Kritpipsrapport för Kv. Posten, Falun. 
 
Arne Åkerhagen 
 
 
 

 DM 23094 28. (Kontext: A13) 
Skaftbit från holländsk pipa med dekoren ”Ögon- flera band-?”. 1680-1750. 
Dia 8,9. R2,6. 
 

 DM 23094 71. (Kontext: A82) 
Skaftbit från holländsk pipa med dekoren ”Ögon-flera band-?”. 1680-1750. 
Dia 8,3. R2,5. 
 

 DM 23094 136. (Kontext: A83) 
Skaftbit från holländsk pipa med dekoren ”Ögon-flera band-?”. 1680-1750. 
Dia 10,5. R2,9. 
 

 DM 23094 137. (Kontext: A83) 
Fragment av holländsk pipa med klackmärke krönt ”18”. Tillverkad av Huijg Cornelisz. Mansvelder, 
verksam i Gouda 1724-1730. 
  

 DM 23094 138. (Kontext: A73) 
2 skaftbitar från pipor tillverkade vid Daniel Friederich Theels pipfabrik i Falun 1754-1770. 
Dia7,6.  R2,4. 
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Kritpipor Bilaga 4

 1 

Kritpipsrapport för Kv. Posten, Falun. 
 
Arne Åkerhagen 
 
 
 

 DM 23094 28. (Kontext: A13) 
Skaftbit från holländsk pipa med dekoren ”Ögon- flera band-?”. 1680-1750. 
Dia 8,9. R2,6. 
 

 DM 23094 71. (Kontext: A82) 
Skaftbit från holländsk pipa med dekoren ”Ögon-flera band-?”. 1680-1750. 
Dia 8,3. R2,5. 
 

 DM 23094 136. (Kontext: A83) 
Skaftbit från holländsk pipa med dekoren ”Ögon-flera band-?”. 1680-1750. 
Dia 10,5. R2,9. 
 

 DM 23094 137. (Kontext: A83) 
Fragment av holländsk pipa med klackmärke krönt ”18”. Tillverkad av Huijg Cornelisz. Mansvelder, 
verksam i Gouda 1724-1730. 
  

 DM 23094 138. (Kontext: A73) 
2 skaftbitar från pipor tillverkade vid Daniel Friederich Theels pipfabrik i Falun 1754-1770. 
Dia7,6.  R2,4. 
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 DM 23094 139. (Kontext: A73) 
Skaftbit från holländsk pipa med dekoren ”Ögon-2 band- ögon” i omgångar. 1700-1750. 
Dia 8. R2,8. 
 

 DM 23094 143. (Kontext: A49) 
Skaftbit från holländsk pipa med dekoren ”Fransk Lilja”. 1630-1640. 
Dia 10. R3,1. 
 
DM 23094 152. (Kontext: A80)  
Skaftbit Ögon-rillband-? D8,7. R2,5. 1650-1700. 
 

 DM 23094 153. (Kontext: A80)  
Engelsk pipa med hjärtformad klack. 1640-1670. 
42x21,1x14,4. N16,7. R3,2. 
 
 
Vendelsö 19 november 2015. 
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 DM 23094 139. (Kontext: A73) 
Skaftbit från holländsk pipa med dekoren ”Ögon-2 band- ögon” i omgångar. 1700-1750. 
Dia 8. R2,8. 
 

 DM 23094 143. (Kontext: A49) 
Skaftbit från holländsk pipa med dekoren ”Fransk Lilja”. 1630-1640. 
Dia 10. R3,1. 
 
DM 23094 152. (Kontext: A80)  
Skaftbit Ögon-rillband-? D8,7. R2,5. 1650-1700. 
 

 DM 23094 153. (Kontext: A80)  
Engelsk pipa med hjärtformad klack. 1640-1670. 
42x21,1x14,4. N16,7. R3,2. 
 
 
Vendelsö 19 november 2015. 
 

Dendrokronologisk analys Bilaga 5

 
 
Dendrokronologisk analys fr. utgrävn. ”Gamla posten”, Projekt 1591. 
 
 

 
Tvärsnitt av prov A65 t v och prov A18 t h, där mätområden markerats. 
 
 
 
 
Analys och rapport är utförd av Bertil Israels Boda Svärdsjö. 
 
Uppdragsgivare: Eva Carlsson, Dalarnas Museum 
 
Analys utförd:  November 2015 
 
Analysmetod: Ytbehandling med finkornigt slippapper, avbildade i skanner till digitala 

bilder, därefter uppmätning och statistisk korrelationsberäkning i dator med 
programvara från Cybis Elektronik & Data AB. 

 
Referenser: Master chronology för Dalarna SE007, Lunds universitet, 931-1888 

”Förstärkt” Swed305, Dalarna, Axelson/Israels, 1362-2005 
 Kungsberg PISY, Gästrikland J-O Språng, 1441-2005.        
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Sammanfattande resultat, båda proverna härleds till mitten av 1500-talet.  
 
Dendrokronologisk dateringen är ett statistiskt framräknat år, som anger när ett träd avverkades. 
Alltså ingen säker datering av ett objekt där trävirket ingår. Däremot att objektet inte kan vara 
äldre. 
 
Båda objekten har relativt lågt antal årsringar, särskilt prov A18 med 73 st. I detta fall blir 
dateringen därför inte helt säkerställd. Objektet rund stock, i torkat tillstånd ca  130 mm i diam. 
med svag  korrelation till år 1528 för ytterst mätbara ring. Upp till 5 ringar saknas till märgstrålen. 
Det är svårt att avgöra hur många ringar som saknas av splintveden. 
Provet A65, diam. 150 mm, har intakt kärna där 88 årsringar kunde mätas upp. Avstannande 
tillväxt i ytskiktet. Detta skulle kunna tyda på att relativt få ringar vittrat bort. Yttersta uppmätta 
årsring dateras här till år 1542. I detta fall med godtagbara korrelationsvärden.  
Båda proven kommer från tallstammar. 
. 
Min uppfattning blir därför att båda proven kommer från träd fällda omkr. år 1550. 
 
Vid datering användes en statistisk metod efter en s.k. ”normalisering”, vilket innebär att man 
räknar ut hur stor andel av tillväxten under två på varandra följande år faller på det senaste året. 
Metoden med normalisering av ringbredderna ger en tydligare och säkrare bild. 
Matematiska detaljer vid beräkning av korrelationskoefficienten:  
X och Y är parvisa kurvvärden, ett X och ett Y för varje år vid en viss (oftast dålig) passning.  
 
Korrelationskoefficienten uttrycks som  r =  E( (X-m1)*(Y-m2)) / (s1 * s2 )  
Där m1, m2 är medelvärdet, och s1, s2 standardavvikelsen  för de båda kurvornas värden, 
X resp. Y. 
 
TTest är ett mått som förutom korrelationskoefficienten ( r ) tar hänsyn till antalet överlappande 
år ( n ). En större överlappning ger ett högre värde, och beräknas enl.: 
TTest = r * Sqr ( n-2) / Sqr( 1-r²) 
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Analys 
 
Från båda proverna kapades ca 15 mm tjocka trissor, som sedan torkades före polering och 
inskanning. I båda fallen var ytskiktet mycket instabilt, men hårdnade under torkprocessen. 
Bilderna nedan visar två mätområdena på provet A65. Den stjärnformiga figuren i centrum är ett 
typiskt utseende för tallen. Ett stöd för fastställande av trädslag i vissa lägen. I detta avsnitt syns 
inte förtätningen av årsringar i provets ytskikt. Tillväxten är här jämn med normalt bredare ringar in 
mot kärnan. 
 

 
 
 
 

        
 
Här framgår tydligare ytskiktets förtätning av årsringarna. Liksom spåren efter den vittrade ytan. 
Den röda cirkeln anger var yttersta daterade årsring ligger. Utanför denna ring kan skönjas 
ytterligare några, men där ringavstånden blivit alltför störda/förstorade i vittringsprocessen. 
 
Bilden nedan visar mätområdet för provet A18. Tillväxtmönstret är något annorlunda mot provet 
A65. Korrelationen mellan proverna är ej heller särskilt god. Särskilt inte med placering enl. 
huvudreferensernas årtal 1528. Dvs. proven ger inget stöd åt varandra. 
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Av tabellen framgår att årtalet 1542 är gemensam för ett urval av lokala referenser. Passande för 
fyndplatsen. Referenskurvorna från längre bort belägna områden ger en splittrad bild och sämre 
korrelation. Tabellen avser medelkurvan för tre ringserier på prov A65. 
 
 

Falun Posten P1591, korrelationstal (TTEST) utefter tidsaxeln

1,5

3,5

5,5

1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950
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för årtal 1542

Ttest = 3,3

år 1528

 
 
Diagrammet ovan visar korrelationen, Ttest-värdet, för provet A65 (svart)  och A18 (röd) jämfört 
med referensernas medelkurva för alla årtal utefter en tidsaxel 1300 - 1950. (värden större än 1,5) 
Här framgår att prov A65 ger en säkrare datering än A18, där det finns flera konkurrerande årtal 
med nästan lika höga värden som årtalet 1528.  
 



65

 
 
Av tabellen framgår att årtalet 1542 är gemensam för ett urval av lokala referenser. Passande för 
fyndplatsen. Referenskurvorna från längre bort belägna områden ger en splittrad bild och sämre 
korrelation. Tabellen avser medelkurvan för tre ringserier på prov A65. 
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Diagrammet ovan visar korrelationen, Ttest-värdet, för provet A65 (svart)  och A18 (röd) jämfört 
med referensernas medelkurva för alla årtal utefter en tidsaxel 1300 - 1950. (värden större än 1,5) 
Här framgår att prov A65 ger en säkrare datering än A18, där det finns flera konkurrerande årtal 
med nästan lika höga värden som årtalet 1528.  
 

Mätdata i TSAP/Heidelbergformat. 

 
HEADER: 
Length=0 
Location=tre ringserier prov A65 samt prov A18 
SPECIESCODE=PISY 
 
HEADER: 
KeyCode=A18a1 
Length=74 
DateEnd=1528 
dålig korr till A65, dalareferenser styr placering 
DATA:Tree 
    35    44    33    47    44    73    66    86    48    35 
    57    37    46    53    54    48    61   109   110   117 
   110   105   103    92    76    60    55    67    63    32 
    31    47    68    70    47    34    37    45    47    32 
    40    49    62    51    52    69    87    82    93   121 
   154   140   138   144   118   110    74    82    91    50 
    50    99   113    75   121   116   152   163   153   178 
   163   138   146   168     0     0     0     0     0     0 
 
HEADER: 
KeyCode=A65a1 
Length=65 
DateEnd=1519 
DATA:Tree 
   329   356   422   355   209   175   203   190   160   137 
   149   139   147   138   124   104    88   105    75   120 
   137   130   108   124    91    89    97    76    88    49 
    84    95    92    86    57    53    62    58    58    87 
    79    72    78    77    81    62    67    61    49    66 
    68    54    61    60    63    64    61    70    48    48 
    77    64    61    66    62     0     0     0     0     0 
 
HEADER: 
KeyCode=A65a1b 
Length=88 
DateEnd=1542 
DATA:Tree 
   306   391   454   357   206   209   239   215   196   155 
   153   133   140   142   150   126   128   112    94   108 
   126   122   116   112   105    92    92    77    77    60 
    82    92   114    87    77    63    80    79    65    98 
    96    77    84    94    98    68    84    68    65    57 
    65    53    54    69    47    55    55    66    67    57 
    72    52    49    57    58    39    33    29    23    39 
    31    18    17    13    15    13    14    18    15    14 
    18    18    19    17    27    24    26    19     0     0 
 
HEADER: 
KeyCode=A65a1c 
Length=36 
DateEnd=1538 
DATA:Tree 
    66    68    48    38    48    62    49    53    58    71 
    67    50    54    34    40    43    49    38    41    36 
    29    33    26    31    19    11    10    12    16    19 
    15    17    18    15    22    17     0     0     0     0 
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Fyndlista Bilaga 6

Nr Klassifikation Sakord Material Antal Frag Vikt g Lager Kommentar
1 Kärl Kopp Porslin 1 3 62,9 A3 
2 Drycker Flaska Glas 1 2 41,7 A3 
3  Keramik Porslin 1 1 6,4 A3 
5 Drycker Flaska Glas 3 5 122,1 A7 
6 Drycker Flaska Glas 2 2 94,1 A7 
7 kärl Fat Keramik 5 5 14,3 A7 
8 Kärl Kärl Yngre rödgods 5 5 18,8 A7 
9 Kärl Kokkärl Yngre rödgods 1 1 8,7 A7 
10 Byggnader Spik Järn 5 5 274,1 A7 
11 Belysning Prisma Glas 1 1 13,5 A7 
12 Byggnadsdetaljer Fönsterglas Glas 5 5 11 A7 
13 Byggnadsdetaljer Kakel Lergods 1 1 7 A7 
14 Kärl Kärl Porslin 1 1 10,8 A7 
15 Kärl Kärl Stengods 1 1 10 A7 
16 Piprökning Kritpipa Piplera 4 4 7,3 A7 
17 Kärl Kärl Yngre rödgods 3 3 5,5 A7 
18 Kärl Fat Yngre rödgods 1 1 14,8 A7 
19 Vapentillbehör Ammunition Cu-leg 1 1 11,3 A7 
20 Byggnader Spik Järn 19 19 169,8 A7 
21 Kärl Kärl Yngre rödgods 1 1 8,3 A7 
22 Belysning Lampskärm Glas 1 1 7,4 A7 
23 Kärl Kärl Fajans 3 3 3,1 A7 
24 Kärl Kärl Porslin 2 5 3,5 A7 
25 Leksaker Kula Bergart 22 22 3,5 A7 
27 Piprökning Kritpipa Piplera 2 2 7,4 A8 
28 Piprökning Kritpipa Piplera 3 3 8 A13 
29 Kärl Kärl Yngre rödgods 4 4 49,1 A13 
30 Kärl Skål Yngre rödgods 1 1 8 A13 
31 Kärl Kopp Flintgods 1 1 0 A13 
32 Kärl Fat Fajans 1 2 4,8 A13 
33 Kärl Bägare Glas 1 1 4,8 A13 
34 Drycker Flaska Glas 1 1 13,4 A13 
35 Kokkärl Kokkärl Yngre rödgods 1 1 23 A13 
36 Byggnader Spik Järn 2 2 58,3 A13 
37 Kärl Fat Flintgods 5 5 8,8 A14 
38 Kärl Fat Flintgods 1 1 17,7 A14 Rörstrand stämpel 1800-1884
39 Kärl Kärl Flintgods 1 2 14,4 A14 Flytande blå, floralt motiv mitten  
        av 1800-talet
40 Kärl Kärl Glas 1 2 16,4 A14 
41 Drycker Flaska Glas 1 1 16 A14 
42 Kärl Kärl Yngre rödgods 8 8 37,9 A14 
43 Kärl Kärl Yngre rödgods 1 1 7,2 A14 
44 Kärl Kärl Yngre rödgods 3 3 9,6 A14 
45 Kärl Fat/skål Yngre rödgods 2 2 9 A14 
46 Byggnader Spik Järn 1 1 10 A14 
47 Kärl Kärl Yngre rödgods 1 2 6,2 A37 
48 Kärl Kärl Fajans 1 1 3,4 A37 
49 Piprökning Kritpipa Piplera 1 1 2,1 A37 
50 Piprökning Kritpipa Piplera 3 3 10,4 A39 
51 Kärl Kärl Yngre rödgods 10 10 79,4 A39 
52 Kärl Kärl Flintgods 7 7 8,2 A39 
53 Kärl Kärl Fajans 1 1 2,2 A39 
54 Kärl Kärl Glas 4 4 2,2 A39 
55 Drycker Flaska Glas 2 2 15,6 A39 
56  Glasföremål Glas 1 1 9,7 A39 
57 Byggnadsdelar Takpanna Tegel 1 1 22,7 A39 
58 Byggnader Spik Järn 1 1 5,6 A39 
59 Byggnadsstenar Tegelsten Tegel 1 1 22,2 A41 
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60 Kärl Kärl Fajans 1 2 1,7 A41 
61 Piprökning Kritpipa Piplera 1 1 1,7 A41 
62 Kärl Kärl Yngre rödgods 1 2 7 A41 
63 Kärl Kärl Yngre rödgods 1 1 1,9 A82 
64 Kärl Fat Yngre rödgods 1 3 50,6 A82 
65 Metallföremål Järnföremål Järn 1 1 124,4 A82 
66 Drycker Flaska Glas 1 5 21,3 A82 
67 Byggnader Spik Järn 4 4 49,1 A82 
68 Byggnadsdetaljer Fönsterglas Glas 6 6 9,3 A82 
69 Eldstäder Ugnsfodring Lergods 1 1 6,5 A82 
70 Kärl Kärl Fajans 2 2 2,9 A82 
71 Piprökning Kritpipa Piplera 4 4 2,9 A82 
72 Kärl Kärl Yngre rödgods 4 4 48,3 A49 
73 Kärl Kärl Yngre rödgods 6 6 39,1 A49 
74 Kärl Fat Yngre rödgods 1 5 76,2 A49 
75 Kärl Fat Yngre rödgods 1 1 31,6 A49 
77 Kärl Fat Yngre rödgods 2 2 24 A49 
78 Kärl Fat Yngre rödgods 1 2 74,3 A49 
79 Kärl Skål Yngre rödgods 3 3 76,3 A49 
80 Kärl Kärl Yngre rödgods 1 10 90 A49 
81 Kokkärl Kokkärl Yngre rödgods 1 1 21,5 A49 
82 Hantverk Rot Yngre rödgods 1 1 61,6 A49 
83 Kärl Fat Yngre rödgods 1 4 314,2 A92 
84 Kärl Fat Yngre rödgods 1 7 160 A92 
85 Kärl Fat Yngre rödgods 1 3 54,3 A83 
86 Kärl Fat Yngre rödgods 7 12 198,7 A83 
87 Kärl Kärl Yngre rödgods 6 10 51,3 A83 
88 Eldstäder Kakel Yngre rödgods 5 5 65,7 A83 
89 Kärl Kärl Yngre rödgods 2 2 17,4 A83 
90 Kokkärl Kokkärl Yngre rödgods 2 2 16,6 A83 
91 Drycker Flaska Glas 1 2 24,9 A83 
92 Kärl Bägare Glas 1 1 4,5 A83 Nopra mitten av 1600-talet
93 Byggnadsdetaljer Fönsterglas Glas 2 2 8,3 A83 
94 Eldstäder Ugnsfodring Lergods 2 2 21,3 A83 
95 Kärl Skål Yngre rödgods 1 1 7,3 A83 
96 Piprökning Kritpipa Piplera 1 1 0,9 A83 
97 Byggnader Spik Järn 3 3 50,8 A83 
98 Kärl Kopp Porslin 1 17 134,2 A73 
99 Kärl Kärl Flintgods 2 17 62,4 A73 
100 Kärl Kärl Porslin 3 4 20,4 A73 Ev. ostindiskt 
101 Drycker Flaska Glas 5 10 95,7 A73 
102 Drycker Flaska Glas 1 5 6,5 A73 
103 Kärl Kärl Yngre rödgods 7 7 36,3 A73 
104 Byggnader Spik Järn 3 3 37,3 A73 
105 Metallföremål Järnföremål Järn 1 1 37,3 A73 
106 Kärl Fat Flintgods 1 7 51,8 A56 
107 Kärl Kärl Flintgods 3 19 106,7 A56 Gustavsberg kaffefat/mindre  
        tallrik, ev S:t Angelo 1840-1860
108 Drycker Flaska Glas 1 2 76,6 A56 
109 Drycker Flaska Glas 1 2 89,5 A56 
110 Bestick Sked Tenn 1 1 5,2 A56 
111 Drycker Flaska Glas 1 2 25,7 A56 
112 Kärl Kärl Yngre rödgods 2 5 17,5 A56 
113 Kärl Kärl Yngre rödgods 1 2 2,9 A56 
114 Piprökning Kritpipa Piplera 1 1 2,1 A56 
115 Kärl Kärl Flintgods 3 17 117,1 A48 Rörstrand lila/iris 1866-1869,  
        1866-1907
116 Kärl Kärl Yngre rödgods 1 2 79 A48 
117 Drycker Flaska Glas 1 3 157,3 A48 
118 Drycker Flaska Glas 1 2 58,6 A48 
119 Eldstäder Kakel Lergods 1 2 13,7 A90 
121 Kärl Kärl Yngre rödgods 2 2 3,8 A90 
122 Kärl Bägare Glas 1 1 5,4 A90 Import Holland/Tyskland 1600-tal
123 Redskap Syl Järn 1 1 17,3 A90 
124 Piprökning Kritpipa Piplera 2 2 1,4 A90 
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125 Byggnadsdetaljer Fönsterglas Glas 4 4 5,8 A90 
126 Kärl Fat Yngre rödgods 1 1 47 A92 
127 Kokkärl Kokkärl Yngre rödgods 1 3 35,3 A92 
128 Kärl Kärl Yngre rödgods 1 3 43,1 A92 
129 Piprökning Kritpipa Piplera 2 2 43,1 A92 
130 Bygnadsdetaljer Fönsterglas Glas 2 2 3,5 A92 
131 Bygnadsdelar Takpanna Tegel 1 1 233 A47 
132 Kärl Fat Flintgods 1 1 17,9 A47 Rörstrand fem blå och en guld 
        rand, 1866-1926
133 Kärl Kärl Yngre rödgods 2 3 27,1 A47 
134 Byggnader Spik Järn 3 3 34,1 A47 
135 Byggnader Spik Järn 3 3 34,1 A47 
136 Piprökning Kritpipa Piplera 18 18 42,7 A83 
137 Piprökning Kritpipa Piplera 2 3 6,6 A83 
138 Piprökning Kritpipa Piplera 2 3 4,6 A73 
139 Piprökning Kritpipa Piplera 10 10 32,9 A73 
140 Piprökning Kritpipa Piplera 1 1 1,8 A80 
141 Piprökning Kritpipa Piplera 3 3 4,5 A90 
142 Piprökning Kritpipa Piplera 3 3 15 A47 
143 Piprökning Kritpipa Piplera 6 6 23,6 A49 
144 Kärl Kärl Fajans 1 1 3,2 A49 
145 Kärl Fat/skål Fajans 1 1 12,8 A49 
146 Kärl Kärl Stengods 1 1 19,5 A49 
147 Kärl Skål Yngre rödgods 1 1 13,6 A49 
148 Kokkärl Kokkärl Yngre rödgods 1 1 9,6 A88 
149 Betalningsmedel Mynt Koppar 1 1 7,1 A91/92 
150 Betalningsmedel Mynt Koppar 1 1 7,1 A90 
151 Textil Tyg Textil 1 1 2,7 A49 
152 Piprökning Kritpipa Piplera 4 4 9 A80 
153 Piprökning Kritpipa Piplera 1 1 12 A80 
154 Kärl Fat Flintgods 1 5 15 A80 
155 Kärl Fat Flintgods 1 5 14 A80 
156 Kärl Kärl Porslin 1 3 6 A80 
157 Kärl Kärl Yngre rödgods 4 4 38 A80 
158 Kärl Fat Yngre rödgods 1 2 59 A80 
159 Kärl Kärl Yngre rödgods 1 1 13 A80 
160 Eldstäder Kakel Lergods 6 6 67 A80 
161 Kärl Kärl Fajans 1 1 2 A80 
162 Byggnadsdetaljer Fönsterglas Glas 4 4 5 A80 
163 Drycker Flaska Glas 4 4 5 A80 
164 Byggnadsdetaljer Tegelsten Taktegel 1 1 107 A80 
165 Byggnader Spik Järn 1 1 18 A80 
166 Redskap Redskap Järn 1 1 40 A80 
167 Hushållsavfall Ben Ben  178 3061,7  
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Konserveringsrapport Bilaga 7
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Konserveringsrapport  

Inledning 
Under de arkeologiska undersökningarna i kvarteret Posten i Falun hittades två koppar-
mynt som lämnades i december 2015 till Studio Västsvensk Konservering (SVK) för kon-
servering. Mynten var numrerade 1 och 2. Konserveringsarbetet pågick under år 2016. 
 

Syfte, metod och frågeställningar 
Konservering syftar generellt till att föremålen skall kunna förstås, studeras, hanteras och 
bevaras på bästa sätt.  
 
Den initiala delen av konserveringsprocessen, innebär framtagning av fynden för att 
bättre förstå dessa, och är i princip en fortsättning av den arkeologiska undersökningen 
om än i laboratoriemiljö och under mikroskop. Den andra delen innebär olika åtgärder 
för att fynden ska kunna bevaras så länge och så bra som möjligt. 
 
Rengöring och frampreparering av fynd gör att dess former och originalytor framträder. 
Ibland finns den faktiska originalytan bevarad, ibland är den omvandlad och finns kvar 
som ett korrosionsskikt, som kan tas fram. Vid andra tillfällen är ytorna helt eller delvis 
borta och då eftersträvas att komma så nära dessa som möjligt.  
 
Att ta fram fyndens dolda ytor betyder inte bara att man kan se och mäta fynden mer 
korrekt utan också att man får bättre möjlighet att se eventuella spår av tillverkning, sli-
tage, lagningar och medveten åverkan. Föremålen kan också visa sig bestå av mer än ett 
materialslag, metallfynd kan ha inläggningar och ytbeläggningar av annat slag och frag-
ment av textil och läder kan finnas gömt mellan t.ex. beslagsplattor.  
 
Materialanalys har inte efterfrågats. 
 

Tillstånd/kondition 
Båda mynten är fysiskt stabila med en tydlig metallkärna och ytkorrosion. I korrosionen 
sitter en del sand och finare lerpartiklar. Ställvis finns också korrosionskrustor som skym-
mer präglingen. Präglingen är nött av bruks- och nedbrytningsslitage. 
 
Mynten var torra när de kom till SVK. 
 
De salter som finns i miljön som omger fynden tränger under århundradenas lopp in i 
föremålen. För metallföremål är salterna först och främst skadliga eftersom de påskyndar 
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och ökar korrosionsprocessen. Framförallt anses klorider bidra till snabb fortsatt korros-
ion och nedbrytning. Det är högst troligt att det finns klorider i mynten. 
 

Konserveringsåtgärder 
Konserveringsåtgärder utfördes med utgångspunkt i internationell forskning och praxis 
gällande utrustning, kemikalier och material som anpassats för konserveringsområdets 
behov. 
 
Mynten undersöktes under mikroskop och rensades från korrosion och krustor med en 
kombination av mekaniska och kemiska metoder. Mekanisk rengöring utfördes med 
handverktyg och roterande trissor och den kemiska rensningen framför allt med olika 
komplexbildare.  
 
En komplexbildare har förmågan att binda till metalljonerna i korrosionen och bryter där-
med upp korrosionen så att den lättare kan lösas. Följande komplexbildare har använts 
för att avlägsna kopparkorrosion på fynden: Etylendiamintetraättiksyra – tetranatrium-
salt1. Behandlingen med komplexbildare utfördes i bad med en koncentration på 5 % 
koncentration och med pH på cirka 10. Behandlingen pågick i 5-10 minuter. Föremålen 
sköljdes därefter i avjoniserat vatten för att avlägsna rester av komplexbildare. 
 
För att undersöka om det fanns risk för bronssjuka placerades fynden i fuktkammare un-
der 14 dagar. Föremålet uppvisade inga tecken på aktiv korrosion. Fynden torkades i eta-
nol och därefter i ugn (50 grader) och ytskyddades med ett skikt av Paralod B 722 följt av 
ett tunt lager av mikrokristallint vax3. 
 
Konserverade föremål förpackas i syrafritt material med skumplast4 som stöd. Förpack-
ningen är avsett för transport och magasinering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
1 Na4EDTA: etylendiamintetraättiksyra-tetranatriumsalt har ett på ca 10. 
2 Paraloid B72: ett akrylatharts som löser sig i t.ex. etanol, aceton och toluen. Består av etylmetaakry-
lat:metylakrylat, 70:30 (tillverkare/försäljare Rohm & Haas). 
3 Carbona nr 3971 
4 Som stödmaterial används en svart Plaztizote- och/eller en vit Neopolenprodukt. Både är åldersbestän-
diga polyetenplaster. 
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Särskilda iakttagelser och analyser 
 

F nr Material Vikt (g) 

enl.dok. 

Faktisk 

vikt (g) 

Valör Årtal Regent-

period 

Anteckningar 

1 Koppar  7,0 1/6 SM 1682 Karl XI  

2 Koppar  7,1 1/6 SM 16?? Karl XI Svårtytt årtal 

 
 

          
Fig. 1 & 2. Mynt 1 efter konservering. 

 

           
Fig. 3 & 4. Mynt 2 efter konservering. 
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Råd och anvisningar om förvaring och hantering 

Förvaring generellt 
Konservering bromsar den naturliga nedbrytningen men kan aldrig avstanna den helt. Var 
därför noga med att kontrollera föremålens kondition med jämna mellanrum och kontakta 
en konservator för konsultation eller konservering om föremålen ändrar utseende eller 
behöver vård. 
 
Hantering av arkeologiska föremål bör alltid ske med handskar för att undvika att skadlig 
handsvett och smuts hamnar på föremålen, vilket påskyndar nedbrytningen. Handskar 
fungerar även som skydd mot eventuella hälsoskadliga kemikalier i eller på föremålen. 
Var försiktig så att inte bomullshandskar fastnar i utstickande delar. 

Koppar 
Kopparlegeringar är i regel något stabilare än järnföremål. Förvaring vid en relativ luftfuktighet 
runt 20 % som inte fluktuerar över dygnet rekommenderas. 

 

Referenser 
Glück, H., Hyllengren, J. L., (1980) Årtalsförteckning över svenska mynt. Gustav Vasa 
– Carl XVI Gustaf 1521 – 1980. Stockholm 1980 
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Dokumentation 
Genomförda konserveringsåtgärder redovisas skriftligen i rapportform.  
Fotodokumentation i JPG format efter konservering levereras på CD-Rom. Om röntgen-
foton tagits följer dessa med fynden och ska slutligen arkiveras på det fyndtilldelade mu-
seet.  
 
Rapport samt fotodokumentation tillverkas i fyra exemplar varav en arkiveras på SVK 
(endast rapport) och de övriga skickas till Länsstyrelsen, mottagande museum och den 
grävande institutionen. 
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