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Inledning
Med anledning av att Falu Energi och Vatten planerar att exploatera fastigheten Syrafabriken 4 i Falu stad för industriändamål har Dalarnas museum
genomfört en arkeologisk undersökning (figur 1). Undersökningen skedde
mellan den 2 och 8 oktober 2014 efter beslut från Länsstyrelsen Dalarna, dnr
431-6759-2014.
Det aktuella området gränsar till och ligger delvis inom redan kända kulturhistoriska lämningar. Lämningarna består av hytt- och gruvområdet vid
Falu gruva samt flera bebyggelselämningar. Fastigheternas läge nära Falu
gruva och äldre bosättningsområden gör dem intressanta både utifrån gru-
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Figur 1. Utdrag ur terrängkartan med undersökningsområdet (UO) markerat med blå cirkel. Skala
1:50 000.
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vans och den äldre stadsbildningens perspektiv. Beslutet om en arkeologisk
undersökning föranleddes av en utredning då tio nya lämningar påträffades
(Bennström 2014). Dessa nya lämningar var föremål för den aktuella arkeologiska undersökningen.

Syfte
Syftet med undersökningen var att dokumentera de fornlämningar som skulle
beröras av exploateringen. Det främsta syftet var att datera dessa, men också
få en förståelse för deras användning. Resultaten från undersökningen skulle
öka kunskapen om Falu stads ytterområden i medeltid till tidig modern tid. Resultaten skall kunna användas för såväl myndigheter, forskare som allmänhet.

Kunskapsläge
Undersökningsområdet var beläget ca 500 meter väster om Falu centrum och
omkring 600 meter norr om Falu gruva. Området kan idag tyckas centralt,
men låg vid undersökningstillfället i ett ingemansland mellan staden och industriområdet Ingarvet. Terrängen bestod av ett tillsynes orört skogsområde
med flackt östsluttande moränmark. Marken var till stora delar mycket stenig
och ställvis också mycket blockrik. Växtligheten bestod främst av gles tallskog
med inslag av tätare barr- och lövvegetation. Områdena kring de aktuella
fornlämningarna hade dock avverkats innan undersökningen påbörjades.
De kända lämningar som berördes av undersökningen var områden med
fossil åker nummer 133, 134, 140 och 141, husgrund (möjlig jordkula) nummer 137 samt stenmur nummer 139, i Falu stad. I nära anslutning till de undersökta schakten fanns också bebyggelselämningarna nummer 86:1, 90:1,
91:1 och 100:1, gruv- och hyttområde nummer 109:1, vattentäkt nummer 135,
gränsröse nummer 136 samt områden med fossil åker nummer 138 och 142,
i Falu stad (figur 2).
Strax söder om det aktuella området för undersökningen och norr om Falu
gruva finns rester efter flera hyttor, fornlämning Falun 30:1, 31:1, 40:1 och 57:1.

Kopparberget och Falu stad
Det centrala läget gör området intressant och inte minst med tanke på närheten till Falu gruva och närbelägna hyttor. Gruvbrytningen i Kopparberget har
sannolikt startat tidigare, men var av marginell omfattning fram till 1200-talet
(Eriksson & Qvarfort 1996; Bindler & Rydberg 2015). Kopparberget, eller Tiskasjöberg, omnämns i skrift för första gången 1288 i biskop Peters i Västerås
bytesbrev. Det är tydligt att Kopparberget och kopparbrytningen var centralt
för Falu stads framväxt, och även om vi har en del kunskap om gruvas äldsta
historia vet vi relativt lite om de första bosättningarna i anslutning till gruvan.
Falun får stadsprivilegier först år 1641, men redan i Kung Magnus Erikssons bergsprivilegiebrev från 1347 finns uppgifter som tyder på att det vid
Kopparberget fanns en långt utvecklad organisation med flera centrala funktioner såsom ting och torgdagar (Söderberg 1932; Wessén 1947). Flera dombrev i Diplomatarium Dalekarlicum (Kröningssvärd 1842-1853) visar att Falan
var tingsplats och att bron över Faluån var en viktig referenspunkt, men hur
omfattande den medeltida bebyggelsen var framgår inte. I Älvsborgs lösen
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Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan med det tidigare utredningsområdet markerat med blått. Berörda
fornlämningar samt intilliggande fornlämningar är markerade med rött. De fornlämningar som berördes
av undersökningen låg i utredningsområdets nordöstra respektive sydvästra del. I nordöst rörde det sig om
fornlämningarna 133, 134, 137 och 141 och i sydväst om fornlämningarna 139 och 140. Skala 1:10 000.

från 1571 nämns femton personer på Falan, tre på Åsen, en i Östanfors och
sexton på Kyrkbacken (Carlsson 2012).
Det har föreslagits att orten under medeltiden fungerade utan en utvecklad
och koncentrerad bebyggelse (Andersson & Holmström 1990). De centrala
funktionerna kan ha varit koncentrerade till ett mindre avgränsat område
och att bebyggelsen var utspridd i Kopparbergslagen, men med tillgång till
dessa funktioner. I privilegiebrevet från 1347 anges regler och riktlinjer för
de människor som verkade vid Kopparberget. Alla vid berget, inklusive arbetare och daglönare, fick utan att betala någon ersättning till markägaren,
röja mark och bygga en gård (Söderberg 1932). Ett system som förmodligen
redan brukades men som nu lagstadgades. Förutom områdena kring gruvan
och tidigare nämnda Falan samt Falu bro så är ett väl grundat förslag att en
tidig bebyggelseförtätning funnits kring Stora Kopparbergs kyrka, som är
av medeltida ursprung (Nordin 2009). I närheten av kyrkan låg också Borns
hyttegård som under vasatiden var en kungsgård från vilken gruv- och hyttbruket kontrollerades (Friberg 1956; Carlsson 2012).

Historiska kartor
År 1569 fanns två bergmansgårdar på Ingarvet söder om den aktuella undersökningen (Forsslund 1939). På Tabula Geographica öffwer Kopparbergslagen
från 1640 (LMV U5), finns flera gårdar markerade i området (figur 3).
Arkeologisk undersökning – Syrafabriken 4
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Figur 3. Utdrag ur Tabula Geographica från 1640. Kartan går ej att rektifiera mot nyare kartor varför det
inte exakt går att säga var undersökningsområdet ligger i förhållande till denna. Undersökningsområdet
bör sannolikt ligga inom det område markerat med blå cirkel. Här finns på kartan ett tjugotal
bergsmansgårdar utritade. Endast ett fåtal av dessa finns med på senare kartor (se figur 4).

På en karta över Borns hyttgård från 1688 finns tre gårdar markerade vid
Hanrö och på en geometrisk karta från 1728 markeras Hanrö gårdar med
fyra gårdstecken och ytterligare två gårdar finns markerade direkt söder
om den tidigare lilla sjön Skålpussen (Sahlström 1961). Idag är detta område
helt utplånat av Hanröleden och tidigare industriverksamhet. Resterna av
Skålpussen syns idag endast som en liten vattenspegel i den norra delen mot
Stenslund. En detaljrik karta från 1886 över odlingarna runt Skålpussen finns
på Stora Ensos arkiv (Falun 12) (figur 4). På denna karta samt en rågångskarta
från samma år (LMV 20-SKO-267) benämns hela det avgränsade området
väster om Skålpussen för Swartz ägor, men inga markerade odlingar eller
byggnader finns inom det aktuella området. På karta från Stora Ensos arkiv
från 1886 (figur 4) syns också en bro över den smalaste delen av Skålpussen.
Vid tidigare undersökningar i området och vid utredningen inför den aktuella exploateringen påträffades odlingslämningar (Bennström 2014; Sunding
2014). Dessa finns inte markerade på det relativt rika och detaljrika kartmaterialet från slutet av 1700- och från 1800-talet. På kartan från Stora Ensos arkiv
(Falun 12) daterad 1886 är den större delen av det aktuella området markerat
som betes- eller ängsmark (figur 4). Vid utredningen påträffades många träd
med tydliga skador som kan komma från getbete (Bennström 2014). Det finns
därför två möjliga tolkningar av de påträffade odlingarna. Den första möjligheten är att de är äldre än 1700-tal då de inte finns med på kartor från denna
tid. Äldre odlingslämningar har också påträffats i närområdet vid tidigare
arkeologiska undersökningar. Möjlighet nummer två är att odlingarna är
yngre än kartan från 1886 och därmed relativt moderna.
Vid utredningen påträffades också en del relativt moderna bebyggelselämningar, vilka inte finns med på en karta från 1909 över kronans mark utanför
8
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Figur 4. Fotografi av del av karta över Falun år 1886, Falun 12 från Stora Ensos arkiv, rektifierad mot
fastighetskartan. I kartan nedre vänstra del är utredningsområdet markerat med blått samt de undersökta
schakten med svart. Skala 1:3 000.

Falu stads vall. Denna bebyggelse finns med på den ekonomiska kartan från
1965, men är där endast inritad som fristående byggnader, fornlämning 100:1
(figur 5). Dessa byggnader låg inte inom någon egen ägogräns utan var oregelbundet placerade kring en punkt där fem ägorgränser möttes. Till husen ledde
en väg från öster, vilken finns på flera 1800-talskartor och som var en förlängning av tidigare nämnda bro över Skålpussen. Dessa friliggande byggnader
tolkades vid utredningen som torp och/eller egnahemsområde som uppförts
på ofri mark efter 1909 och som övergivits innan 1965 (Bennström 2014).
I den västra delen av utredningsområdet uppfördes på tidigt 1900-tal ett
egnahemsområde kallat Västermalm som senare avvecklades på 1960- och
70-talen (Sunding 2014). Detta område revs när sopstationen Varggården och
industriområdet Ingarvet upprättades. På den ekonomiska kartan från 1965
syns detta egnahemsområde i den sydvästra delen av området (figur 5).

Tidigare undersökningar
I närområdet har tidigare ett antal arkeologiska undersökningar genomförts.
Med anledning av att bussdepån och en anslutningsväg till värmeverket skulle
byggas under tidigt 1990-talet undersöktes bland annat rösen, en vallomgärdad odlingsyta och resterna av en gårdsanläggning (figur 6). En 14C-analys på
kol i en äldre markhorisont under ett av rösena visade en datering till tiden
omkring 600-800 e.Kr. Röset tolkades därför som senast anlagts under 800-talet. Den undersökta gården tolkades som fyrlängad med bostadshus, uthus
Arkeologisk undersökning – Syrafabriken 4
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Figur 5. Den ekonomiska kartan från 1965 (LMV 13F 4h) där man ser egnahemsområdet i den sydvästra
delen av utredningsområdet samt vägen och de friliggande byggnaderna i nordöst. Utredningsområdet
är markerat med blått och undersökningsschakten med rött. Skala 1:5 000.

och källare på platåer och däremellan ett stenröjt gårdstun med en brunn.
Under gårdslämningen fanns ett påfört morän- och slagglager och under detta
fanns rester efter äldre byggnader. Det äldre skedet daterades till 1600-talet
och inledningen av 1700-talet (Pagoldh 1992, 1993; DM arkiv projektnr 536).
Inför att värmeverket skulle byggas ut åt väster gjordes en arkeologisk
förundersökning 2005 (figur 6) (Lögdqvist & Sandberg 2007; Sunding 2014).
Vid förundersökningen genomfördes en kartering av lämningarna samt
sökschaktsgrävning. Sammantaget karterades 33 lämningar av varierande typ
och ålder. Lämningarna bestod av husgrunder, odlingsytor, murar, röjningsrösen samt ett dike. Vid karteringen urskiljdes tre olika brukningsperioder.
Den yngsta och mest dominerande perioden bestod av lämningar efter det
egnahemsområde, kallat Västermalm, som upprättades här under början av
1900-talet och som senare avvecklades under 1960- och 70-talen. Det fanns
också en äldre brukningsperiod som kopplades till en av Ingarvsgårdarna och
10
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Figur 6. Utdrag ur fastighetskartan med det tidigare genomförda arkeologiska undersökningarna i
området. Undersökningarna från 1991 och 1992 är markerat med grönt (Pagoldh 1992, 1993; DM Arkiv
projektnr 536), undersökningen från 2005 är markerat med rött (Lögdqvist & Sandberg 2007; Sunding
2014), utredningsområdet från 2014 är markerat med blått (Bennström 2014) och de aktuella områdena
för undersökningen är markerat med svarta rektanglar och de specifika schakten med svart. Skala 1:8 000.

daterades till 1700- och 1800-talet. Det fanns därtill fem odlingslämningar som
vid karteringen gav ett mer ålderdomligt intryck än de övriga lämningarna
(Sunding 2014).
Sammantaget grävdes 35 sökschakt vid förundersökningen och dessa koncentrerades till de lämningar som antogs äldre än Västermalmsbebyggelsen.
De flesta schakten visade inte på några kraftigare kulturlager och endast ett
fåtal fynd påträffades i form av fajansskärvor och fönsterglas. Sökschaktgrävningen kunde till stor del bekräfta de tre tidigare antagna brukningsperioderna. De förmodade äldre lämningarna daterades med hjälp 14C-analyser
till medeltid och tolkades utifrån miljöarkeologiska analyser som rester efter
kålgårdar (Lögdqvist & Sandberg 2007; Sunding 2014).
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Figur 7. Odlingslämningarna A2-A4 och A6-A8 innan undersökningen, fornlämning 133. Foto från
sydväst, Joakim Wehlin.

Samtliga dessa tidigare genomförda undersökningar har skett söder om
det nu aktuella området (figur 6). Föreliggande undersökningen föregicks av
en arkeologisk schaktningsövervakning och senare en utredning (Bennström
2013, 2014). Schaktningsövervakningen genomfördes i samband med att en
geoteknisk provtagning gjordes inför den tänkta exploateringen. Sammantaget
grävdes fyra provgropar varav grävningen av två övervakades av arkeolog.
Inget av antikvariskt intresse påträffades (Bennström 2013).
Under våren 2014 genomfördes en arkeologisk utredning av aktuellt område för exploatering (figur 6). Vid utredningen påträffades sammantaget tio
nya lämningar som bedömdes som fornlämningar; två gränsmarkeringar, en
grund efter en jordkula eller jordkällare, en vattentäkt, en stenmur och fem
odlingslämningar. Vid utredningen genomfördes också en kartanalys som
visade att den ena av de påträffade odlingslämningarna var från 1800-talet.
De fyra övriga liknade de odlingar som påträffats vid tidigare undersökningar
och som daterats till 1200-talet och bedömdes därför som fornlämningar.
Grunden efter jordkulan fanns inte på något kartmaterial och kan ha samband med de medeltida odlingarna och bedömdes därför som en potentiell
fornlämning. Det samma gällde den stenmur som påträffades. Muren kan
höra till egnahemsområdet från 1900-talet, men kan också höra till en gård
som upphört eller flyttats innan 1750-talet. Övriga lämningar bedömdes som
övrig kulturhistorisk lämning (Bennström 2014).

Odlingslämningar och rovvretar
Inom det aktuella området har flera typer av odlingslämningar påträffats
och till viss del undersökts. Förutom röjningsrösen rör det sig främst om två
typer av odlingsytor. En typ bestod i större sammanhängande odlingsytor
skilda av diken eller hak som antagits vara av modernare slag (figur 7). Den
andra typen var betydligt mindre och blockformiga med röjningssten och/
eller röjningsrösen utanför kanterna. Dessa odlingsytor har ett ålderdomligt
utseende, vilket föranlett att det ägnats störst intresse vid de olika undersök12
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Figur 8. En nyrestaurerad gärdesgård vid Hinsnoret av den typ som förr var vanlig i Kopparbergslagen.
Foto Fredrik Sandberg 2004, Dalarnas museums arkiv.

ningarna och kanske främst vid förundersökningen 2005. Av de elva påträffade odlingslämningarna 2005 tolkades fem, eller möjligen sex, att vara av den
äldre typen. Vid sökschaktgrävningen i dessa påträffades tunnare lager som
tolkades som eventuella odlingslager. Från dessa samlades jordprover in och
man valde ut sju prover för miljöarkeologiska analyser. Dessa analyser visade
dock inga inslag av odling utan innehöll endast rester av den naturliga vegetationen i området. Från jordproverna valdes fyra prover ut för 14C-datering.
Samtliga fick en datering till sent 1200-tal. Avsaknaden av sädeslag gjorde att
odlingsytorna tolkades som kålgårdar, en odlingstyp som var mycket vanligt
förekommande i hela Skandinavien. Kålgårdar var små inhägnade täppor där
man odlade olika slags köksväxter och inte enbart kål som namnet indikerar.
Eftersom området låg nära Falu gruva och hyttor i anslutning till gruvan skulle
det kunna vara kålgårdar som brukats av hytt- eller gruvarbetare och deras
familjer. På det historiska kartmaterialet syns inga odlingar i detta område.
De äldre kartorna ger dock indicier på att det funnits fler gårdar i området
under 1600-talets första hälft än vad som är fallet senare. Dessa gårdar skulle
därför kunna ha medeltida anor (Sandberg & Lögdqvist 2007; Sunding 2014).

Stengärdesgårdar
Den stenmur som påträffades vid utredningen är intressant. Muren skulle
kunna utgöra resterna efter en hägnad av den typ av gärdesgårdar som förr
var vanlig i hela Kopparbergslagen (figur 8). Denna typ av hägnader omtalas
av Linné på hans resa kring Falun år 1734. Linné beskriver att gärdesgårdarna
var resta på en låg stenmur. Undre delen byggdes av sten upp till 0,6-0,9 meters höjd. Ovanpå byggdes en trägärdsgård, ofta tät och närmare två meter
hög. En fördel var att störarna inte ruttnade av fukten i jorden. Dessutom
gjorde svavelröken dem svarta eller bruna och de stod emot förruttnelse. De
blev liksom ”balsamerad” och höll sju till åtta gånger länge än andra (Linné
1953:150).
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Back- och jordstugor
Vid den arkeologiska utredningen inom det aktuella undersökningsområdet
påträffades en så kallad jordkula (Bennström 2014).
I Sverige, och främst från de södra delarna av landet, finns uppteckningar
efter en rad olika typer av ingrävda bostäder. De mer vanliga benämningarna
är back-, jordstuga eller jordkula (Jönsson 1976). Dessa typer av bostäder
har också funnits längre norrut, mestadels i Berslagen, men inte lika talrikt
(Jönsson 1981).
En back- eller jordstuga definieras av att den har en gavel och långsidorna
eller delar av dessa ingrävda i en sluttning eller backe, vanligen med söderläge. Ingången fanns i den fria gaveln och inne i stugan fanns endast ett
mindre rum vanligen 4x4 meter stort. I ett av de inre hörnen fanns en eldstad
och dagsljus kom in genom ett eller ett par mindre fönster. Det är själva bostadsfunktionen som gör att man kan skilja dessa stugor från andra i backar
ingrävda byggnader såsom jordkällare och linbastur. Taket bestod vanligen
av ett enkelt sadeltak (Jönsson 1981).
Jordkulan är en mer extrem variant av den ovan beskrivna och beläggen
för att denna typ av bostad verkligen existerat är få och tvivelaktiga. En jordkula var till största delen nedgrävd i jorden så att endast taket var synligt.
Ingången till jordkulan var konstruktionens stora problem. Ibland har man
grävt en gång ned till kulan och ibland hade man en brant stupande trappa.
Jordkulan borde därför ha legat i en sluttning eller på en höjd för att inte
omgående fyllas med vatten (Jönsson 1976:56-59).
Som Jönsson uttrycker sig (1976:20) så beboddes dessa back- eller jordstugor
vanligen av arbetarfamiljer med många barn, gamla och sjuka människor eller
folk med tvivelaktigt rykte. Stugorna var oftast till för bostadsfunktion och
ibland hade man även djur inne i dessa. Back- och jordstugorna skiljer sig från
torpen då de beboddes av den icke jordbrukande och egendomslösa befolkningen. En torpare brukade jorden för sin utkomst emedan backstugusittare
endast arrenderade stugtomten och försörjde sig på exempelvis hantverk eller
satt på undantag. Med tanke på detta fanns sällan några tillhörande uthus
och stugorna låg vanlig ensamma omgivna av ett potatisland och en kålgård
(Jönsson 1976, 1981).
Varför man byggde jordstugor och varifrån ursprunget kommer har inte
blivit vetenskapligt undersökt i någon större omfattning. För en utförlig
forskningshistorik hänvisas till Tomas Jönsson (1976:60-65). Det är dock
intressant att nämna att bostadsformen omnämns av Gunnar Olof HylténCavallius (1868:119-120) i dennes verk Wärend och wirdarne. Här benämns
bostaden jord-stuga, backa-stofva eller backa-stuga: ”Vi antaga för rimligt, att
denna öfvergångsform ifrån den runda lappska jordkåtan till den fyrkantiga gotiska
stofvan ursprungligen härrör från de gamla hemträlarne, hvilka lånat densamma
af sina gotiska husbönder.” Likaså Nils Månsson Mandelgren (1877-1884:1:8)
hade en liknande evolutionsinriktad förklaring: ”…så framträder redan i en
aflägsen period den i vårt land icke alldeles sällsynta jordkojan eller jordkulan såsom
en uråldrig sammanställning af den fornnordiska gammen såsom underrede med den
förlängda lappkåtan såsom takresning, ehuru naturligtvis jordkulan äfven har andra
former, beroende på lokalitet.”
De äldsta beläggen för back- och jordstugor härrör från mitten av 1600-talet
då det exempelvis finns traderade uppgifter om att invandrande svenskar till
Delaware i Nordamerika byggde hela byar med jordstugor. Från samma period
omtalas också hur gruvarbetare i Sverige bosatte sig i enkla jordstugor. Det är
dock först på 1700-talet som mer säkra och frekventa uppteckningar om backoch jordstugor dyker upp och då i kyrkböckerna. Antalet back- och jordstugor
14
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Figur 9. ”Den sista jordkulan i Kopparbergs socken vid Önsbacken. Golvet av trampad jord, väggarna
av kullersten, skall rivas 1922.” Foto Ernst A. Klingvall, Falun. Dalarnas museums arkiv.

ökar i antal under andra hälften av 1700-talet då också befolkningsmängden
ökar markant i Sverige. Dessa typer av bostäder används in på 1900-talet och
det tycks som om de används längre i Bergslagen än vad som är fallet längre
söderut. I Örebro län beboddes en jordstuga, eller kanske snarare en kolarkoja,
till 1962 (Jönsson 1976, 1981).
Från Dalarna och specifikt i trakten kring Falun finns en handfull kända
back- och jordstugor. Vid byn Önsbacken ca 3 kilometer väster om centrala
Falun fanns fram till 1920-talet en jordstuga som på fotot benämns Stora
Kopparbergs sista jordkula. Golvet skall ha varit av trampad jord och väggarna av kullersten (figur 9). I den jordkulan bodde en gruvarbetare ända in
på 1900-talet.
Inte långt från nyss nämnda jordkula vid Önsbäcksdammen finns lämningar efter två övergivna jordkulor eller -stugor. En utav dessa finns med i
fornminnesregistret som fornlämning 68:1 i Stora Kopparbergs socken (FMIS)
(figur 10). Den andra finns beskriven i den kulturhistoriska inventering som
genomfördes i området i slutet av 1970-talet (Olsson 1978). De båda lämningarna ligger med tio meters mellanrum. Den mindre jordkulan av de två består
av en rundad rektangulär grop, 2x1,5 meter stor och 0,8 meter djup. Gropen
är omgiven av en 1,5 meter bred och 0,5 meter hög vall eller mur bestående av
0,2-0,4 meter stora stenar i kallmur. I ena kortsidan finns ett större stenblock
och strax intill denna en härd med rökgång (FMIS). Den andra jordkulan består enligt inventeringen av en oval grop 4x3 meter stor och 0,5 meter djup.
Gropen är omgiven av en vall, 1,5 meter bred och 0,3 meter hög (Olsson 1978).

Metod och utförande
Undersökningen gjordes med hjälp av hand- respektive sökschaktsgrävning.
Schakten grävdes med maskin utrustad med planeringsskopa och rensades
sedan för hand. Schakten dokumenterades dels med foto, sektionsritning
och skrift.
Arkeologisk undersökning – Syrafabriken 4
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I tre av odlingslämningarna grävdes mindre provrutor för hand innan maskinschaktningen, detta för
att identifiera möjliga odlingshorisonter. I samtliga
odlingsytor grävdes sedan
längre profilschakt med
maskin. Grävningen skedde
skiktvis med ledning av
resultatet från genomförda
handgrävningen. Från odlingslämningarna samlades
jordprover in från de olika
odlingslagren. Jordproverna har sedan studerats genom makroanalyser av Jens
Heimdahl, Kvartärgeolog,
Arkeologerna, Statens historiska museer, som också
medverkade under en dag i
fält för att genomföra stratigrafiska studier.
Figur 10. Jordkulan, fornlämning Stora Kopparberg 68:1, vid
Genom stenmuren gräv- Önsbäcksdammen. Foto Greger Bennström.
des ett smalt schakt för hand
och dokumenterades. Muren återställdes sedan till
ursprungligt skick.
Den förmodade jordkulan grävdes delvis för hand och anläggningen
snittades senare med maskin. Vid dokumentationen av jordkulan användes
fotogrammetri, det vill säga en 3D-dokumentation via fotografering. Metoden
blir allt vanligare inom arkeologin (Remondino & Campana 2014) och det finns
en rad olika mjukvaruprogram att använda. Vi har använt det kommersiella
programmet Agisoft PhotoScan Professional (Agisoft 2014). Arbetsprocessen kan
kort beskrivas enligt följande: Först fotograferades anläggningen runt om i
360° och från två vinklar, i horisontalplan och sedan snett ovanifrån. Därefter
fördes fotona in i programmet Photoscan som fastställer kamerans position i
relation till respektive foto och söker gemensamma pixlar i fotona. Från dessa
pixlar bygger sedan programmet ett glest punktmoln. Programmet använder
efter detta en större andel av pixlarna i fotona och bygger ett tätare punktmoln.
Utifrån det täta punktmolnet rekonstruerar programmet ett geometriskt nät
och på så vis skapas objektets yta. Avslutningsvis använder programmet
informationen från fotona och skapar en textur på objektet.
Resultatet blev en 3D-modell som kunde användas för tolkning efter
fältarbetet och för visualisering (se bilaga 4) för en interaktiv pdf-fil på 3Dmodellen. I den analoga versionen av rapporten finns istället fyra stillbilder
av modellen. Eftersom jordkulan låg i en sluttning var det svårt att fotografera
nedifrån och därför är delar av modellen inte lika skarp.
Området hade vid utredningen inmäts med RTK-GPS och därför användes
detta som underlag för en manuell inmätning vid undersökningen.
Föremålen från undersökningen har registrerats i Dalarnas museums
databas Sofie (bilaga 2).
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Figur 11. Utdrag ur fastighetskartan med det tidigare utredningsområdet markerat med blått och
fornlämningar markerade med rött. De berörda fornlämningarna var Falun 133, 134, 137, 139, 140 och
141. På figuren syns också de provgropar och schakt som grävdes vid undersökningen. Skala 1:3000.

Schakt och provgropar
De fornlämningar som berördes av undersökningen bestod av fossila åkrar
(Falun 133, 134, 140 och 141), en grund efter en jordstuga eller jordkula med
intilliggande täktgrop (Falun 137) och en stenmur (Falun 139) (figur 11).
Fornlämningarna bestod av flera anläggningar som finns beskrivna i bilaga 1.
Sammantaget grävdes nio schakt och tre provgropar (figur 12-13). Schakten
var 2,6-12 meter långa, 1,7-4 meter breda och 0,15-1,2 meter djupa. Provgroparna var mellan 1-1,4 kvadratmeter stora och 0,15-0,2 meter djupa. Samtliga
schakt grävdes ned till den naturliga moränen. Schakten grävdes i varierande

Arkeologisk undersökning – Syrafabriken 4
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Teckenförklaring
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Figur 12. Den nordöstra delen av undersökningsområdet med schakten 1-5 och 7-8 samt provgroparna
1-3. Skala 1:800.

riktningar beroende på anläggningarnas utbredning och karaktär. Sex schakt
grävdes i odlingsytor och från samtliga dessa togs jordprover som senare
analyserats makroskopiskt (bilaga 3).

Schakt 1 och provgrop 1

Schaktet grävdes genom en odlingsyta (A1) med hak och in i ett röjningsröse (A4). Schaktet var 10,6x1,7 meter stort och 0,7-1,15 meter djupt och låg i
nordnordväst-sydsydöstlig riktning. Västra schaktväggen dokumenterades,
profil 1 i bilaga 1.
Provgrop 1 låg inom odlingsytan och var belägen ca 1,5 meter väster om
schakt 1. Provgropen grävdes 1,4x1,4 meter stor och 0,1-0,2 meter djup och
låg i nordväst-sydöstlig riktning (figur 12 och 14).
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Figur 13. Den sydvästra delen av undersökningsområdet med schakt 6 och 9. Skala 1:300.

Schakt 2 och provgrop 2

Schaktet grävdes genom en odlingsyta (A2) med hak och in i två röjningsrösen A4 och A6). Schaktet var 12x1,7 meter stort och 0,8-1,1 meter djupt och
låg i nordväst-sydöstlig riktning. Nordöstra schaktväggen dokumenterades,
profil 2 i bilaga 1.

Figur 14. Schakt 1 grävdes genom odlingsyta A1 och röjningsröset A4. Foto från norr, Joakim Wehlin.
Arkeologisk undersökning – Syrafabriken 4
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Figur 15. Schakt 2 och provgrop 2 grävdes genom odlingsyta A2 och röjningsrösena A4 och A6. Foto
från öster, Joakim Wehlin.

Provgrop 2 låg inom odlingsytan och var belägen ca 3 meter väster om
schakt 2. Provgropen grävdes 1x1 meter stor och 0,2 meter djup och låg i
nordväst-sydöstlig riktning (figur 12 och 15).
Under odlingsröset i den nordvästra delen av schaktet påträffades en anläggning (A21) i form av en härd. Från denna togs kol för 14C-analys.

Figur 16. Schakt 4 grävdes genom odlingsyta A9 och röjningsröse A10. Foto från sydsydväst, Joakim
Wehlin.
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Figur 17. Schakt 5 grävdes genom odlingsyta A17 och röjningsrösena A18 och A20. Bortanför schaktet
anas odlingsytans avgränsning genom mossbeklädda stenar. Foto från öst, Joakim Wehlin.

Schakt 3 och provgrop 3

Schaktet grävdes genom en odlingsyta (A3) med hak. Schaktet var 5x1,7 meter
stort och 0,4-0,75 meter djupt och låg i östnordöst-västsydvästlig riktning.
Norra schaktväggen dokumenterades, profil 3 i bilaga 1.
Provgrop 3 låg inom odlingsytan och var belägen ca 2 meter söder om
schakt 2. Provgropen grävdes 1x1 meter stor och 0,1-0,2 meter djup och låg i
östnordöst-västsydvästlig riktning (figur 12).

Figur 18. Schakt 6 grävdes genom odlingsyta A14 och röjningsröse A15 samt en liten del av A16. Foto
från sydväst, Joakim Wehlin.
Arkeologisk undersökning – Syrafabriken 4
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Figur 19. Jordstugan A11 innan undersökning. Till vänster i bild bakom den stora stenen kan man ana
gropen A12. Foto från sydväst, Eva Carlsson.

Schakt 4

Schaktet grävdes genom
en odlingsyta (A9) och in
i ett röjningsröse (A10).
Schaktet var 9,8x1,7 meter
stort och 0,65-1,15 meter
djupt och låg i nord-sydlig
riktning (figur 12 och 16).
Östra schaktväggen dokumenterades, profil 4 i
bilaga 1.

Schakt 5

Schaktet grävdes genom en
odlingsyta (A17) med hak
och in i två röjningsrösen
(A18 och A20). Schaktet
var 8,7x1,7 meter stort och
0,6-0,7 meter djupt och
låg i nordöst-sydvästlig
riktning (figur 12 och 17).
Nordvästra schaktväggen
dokumenterades, profil 5
i bilaga 1.
Figur 20. Enmetersrutorna i schakt 7 efter att lager 1 (förnan)
avlägsnats. Foto taget från toppen av stenen i jordstugans
nordvästra del. Fotograv Eva Carlsson.
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Figur 21. Schakt 9 grävdes igenom stenmuren A13. Foto från väst, Joakim Wehlin.

Schakt 6

Schaktet grävdes genom en odlingsyta (A14) med hak och in i ett röjningsröse (A15). Schaktet var 10,5x1,7 meter stort och 0,5-1,15 meter djupt och låg
i nordöst-sydvästlig riktning. Under odlingsytan i den nordöstra delen av
schaktet påträffades en anläggning (A23) i form av en mörkfärgning. Från
denna togs kol för 14C-analys (figur 13 och 18). Nordvästra schaktväggen
dokumenterades, profil 6 i bilaga 1.

Schakt 7

Schaktet grävdes i den förmodade jordkulan (A11) (figur 19). Schaktet var
oregelbundet och i sin största utsträckning 5x4 meter stort och 0,3-1,2 meter
djupt och låg i nordöst-sydvästlig riktning (figur 12). I det första skedet grävdes fyra enmetersrutor för hand (R1-R4) (figur 20). Nordvästra schaktväggen
dokumenterades, profil 7 i bilaga 1.

Schakt 8

Schaktet grävdes i den täktgrop (A12) som fanns nordväst om jordkulan.
Schaktet var 2,6x1,7 meter stort och 0,3-1 meter djupt och låg i nord-sydlig
riktning. Centralt i schaktet påträffades en anläggning (A22) i form av en
nedgrävning (figur 12). En del av den västra schaktväggen dokumenterades,
profil 8 i bilaga 1.

Schakt 9

Schaktet grävdes för hand genom den förmodade falugärdesgård (A13) som
fanns sydöst om schakt 6. Schaktet var 1,5x0,3 meter stort och 0,15-0,3 meter
djupt och låg i nordnordväst-sydsydöstlig riktning (figur 13 och 21). Den östra
schaktväggen dokumeterades, profil 9 i bilaga 1.
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Resultat
Odlingslämningarna
Sammantaget undersöktes sex
odlingsytor och i anslutning till
dessa sju röjningsrösen. Precis som
tidigare undersökningar i området
rörde det sig främst om två typer
av odlingsytor. Fem odlingsytor,
A1-A3, A14 och A17 bestod av
röjda ytor med omkringliggande
röjningsrösen och röjningssten.
Odlingsytan A9 var istället bassängformad och utan hak samt med
ett större intilliggande röjningsröse Figur 22. Porslin (F28) och flintgods (F29) påträffade
A10. Den senare odlingsytan skulle i schakt 6. Porslinsskärvan är 6,1 centimeter lång och
6 centimeter bred. Foto Tomas Hellberg.
kunna jämföras med de tidigare
undersökta ytorna med äldre dateringar (Sunding 2014).
I samtliga odlingsytor kunde endast ett brukningslager dokumenteras och
i detta påträffades fynd av relativt modernt slag. Fynden bestod av keramik,
tegel, porslin, flintgods, glas, slagg och järnföremål (figur 22; bilaga 2).
Lagerföljden var i stort sätt densamma vid alla undersökta odlingsytor.
Endast ett odlingslager kunde dokumenteras och de flesta ytorna var avgränsade av odlingshak och/eller röjningssten. Under odlingsytorna fanns
naturliga lager i form av sand, morän och underst silt och/eller lera. Leran
stack ibland upp genom moränen. Under odlingsrösena eller odlingstenen
fanns i några fall en äldre markyta kvar. Skillnaden mellan odlingsytorna och
röjningsrösena var i vissa fall svår att avgöra. Det som skiljde dem åt var stenen.
Den odlingsyta som inte
hade hak (A9) skiljde sig
också något i profil. Direkt
utanför odlingsytan var
den naturliga sanden mer
uppblandad med matjord,
sannolikt från odlingen.

Makroskopisk analys

Figur 23. Profilfoto på härden A21 som påträffades under
röjningsröset A6 i schakt 2. Foto från sydväst, Joakim Wehlin.
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Jordprover togs i samtliga
odlingsytor vilka senare
analyserades makroskopiskt av Jens Heimdahl
(bilaga 3). Resultatet av
analysen visar att odling
skett på samtliga ytor, men
provet från schakt 3 var
aningen osäkert. Här visade analysen en mycket
tunn odlingshorisont. I
detta prov påträffades också spår av bränd säd vilket
kan tolkas som att det rör
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Anl. nr

Kontext

Vedart

14

C BP

Schakt 6, A23 Härd
Tall (3 år)
369±29
				
Schakt 2, A21 Mörk-färgning Kvist (< 5 år) 428±28
				

Kalibrerat 2 σ

Analysnr.

1448-1527 e.Kr. (54,8%)
1555-1634 e.Kr. (40,6%)
1423-1496 e.Kr. (91,7%)
1601-1615 e.Kr. (3,7%)

Ua-51071
Ua-51072

Figur 24. Två prover skickades för 14C-analys. Båda proverna daterades med största sannolikhet till
1400-1500-tal e.Kr. Kalibreringen är gjord i OxCal 4.2 (Bronk Ramsey 2009) med kalibreringskurvan
IntCal13 (Reimer et al. 2013).

sig om en annan typ av kulturlager i närheten av en plats där man lagat mat,
sannolikt en boplats.
Inga spår av vad som odlats på ytorna har påträffats, och detta är förväntat i denna miljö. Med tanke på ytornas småskalighet är det möjligt att tolka
dem som till exempel kålgårdar. Kål används här som ett vidare begrepp för
grönsaker i allmänhet.
I jordproven från schakt 3 och 5 påträffades fragment av säd och ben, vilket
skulle kunna stödja en tolkning om en närliggande boplats. Schakt 5 ligger
också nära jordstugan (A11).
I flera av jordproverna påträffades smältor. Dels metalliska sådana, dels
slaggliknande. Inga spår av smide påträffades dock, vilket antyder en annan
form av metallhantverk. Om det har rört sig om användning av koks/stenkol,
så indikerar detta att lämningarna skulle vara från 1700-talet eller senare. Den
stora andelen smältor gör att de inte kan förklaras genom långtransporterat
material.
Förekomsten av spåren efter metallhantverk var som störst i schakt 2, och
de förkom också i härden som påträffades under röjningsröset (A21). Att
smältorna var utspridda också i odlingsjorden visar att odlingen skett efter
(eller samtidigt med) metallhanteringen på platsen. Spåren förekommer också
i schakt 1, 4 och 6 men här i mindre grad. Inga spår av metallhantverket påträffades i schakt 3 och 5, och det är intressant att notera att det var i dessa schakt
som matresterna påträffades. Metallhantverket och bosättningen verkar alltså
ha varit rumsligt åtskiljda vilket kan antyda att de varit samtida (bilaga 3).
Med tanke på att det mellan det aktuella området för undersökningen och
Falu gruva har funnits flera hyttor är
fynden efter metallhantverk intressant. Sannolikt går det att koppla
dessa till varandra.

Datering
Under odlingsröset A6 i schakt 2 påträffades en anläggning i form av en
härd, A21 (figur 23). Kol från härden
har daterats genom 14C-analys till perioden 1448-1634 e.Kr. med två sigmas
sannolikhet (figur 24).
Under odlingsytan A14 i schakt 6
påträffades en anläggning i form av
en mörkfärgning, A23 (figur 24-25).
Kol från mörkfärgningen har daterats
genom 14C-analys till perioden 14231615 e.Kr. med två sigmas sannolikhet
(figur 24).
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Figur 25. Mörkfärgningen A23 i schakt 6. Foto i
plan, Joakim Wehlin.
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Figur 26. Schakt 7 och 8 med jordkulan eller jordstugan och den intilliggande gropen samt de
enmetersrutor som grävdes för hand. Fornlämning Falun 137. Skala 1:100.

Jordstugan och den intilliggande gropen
I jordkulan (A11), eller jordstugan som den snarare bör benämnas, grävdes
ett schakt (7). Inledningsvis grävdes den inre delen av jordstugan i fyra enmetersrutor (R1-R4). I den intilliggande gropen (A12) grävdes ett schakt (8)
(figur 26).
Jordstugan och gropen dokumenterades innan undersökning via fotogrammetri (figur 27). 3D-modellen gav en bättre möjlighet att i efterhand
beskriva anläggningen och inte minst dess konstruktion. Modellen tydliggör
anläggningarnas förhållande till omgivningen och visualiserar dess läge i
moränbacken på ett bra sätt.

Figur 27. I fält togs 53 foton i 360° runt jordstugan och från två vinklar, en i horisontalplan och sedan en
snett ovanifrån. Foton fördes in och bearbetades vid mjukvaruprogrammet Agisoft PhotoScan Professional
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Figur 28. Korkmatta (F51) som legat på taket på jordstugan. Foto Tomas Hellberg.

Jordstugan har i dess yngsta skede haft en ingång mot backsidan i sydöst.
Den motsatta väggen i nordväst har utgjorts av ett stort stenblock som sannolikt funnits på platsen sedan tidigare. De andra två väggarna i sydväst och
nordöst har varit byggda av sten, sand och jord som hämtats från omgivningen.
Det var svårt att i profilen avgöra om väggmuren grävts ner i den naturliga
moränen eller ej. Sannolikt utgörs den lilla nyansskillnad som fanns av urlakning ovanifrån. Jord och sand har sannolikt hämtats från gropen direkt
bakom jordkulan (A12). Någon rest efter eldstad eller spis påträffades inte,
men har sannolikt funnits i den inre delen av stugan. Jordstugan har rasat in
men har ursprungligen haft en golvyta på omkring 2x4 meter, det vill säga
åtta kvadratmeter. Golvet har varit jordtrampat och taket har varit täkt av diverse olika material. Vid undersökningen påträffades stora bitar av bark (F48),
läder (F49), näver (F50) och korkmatta (F51)(figur 28). Stugan har haft konstruktionsdetaljer av trä, sannolikt taket och dörrsidan. Järndetaljer i form av
gångjärn, spikar och beslag antyder detta (F30-33 och F35-37). Sannolikt har det
funnits ett eller flera mindre
fönster vilket det påträffade
fönsterglaset antyder (F39).
Övriga fynd i jordstugan
utgjordes av parfymflaskor
(F40) (figur 29), glasflaskor
(F38 och F41-43), en del till
en elsäkring (F45), porslin
(F46) samt en läderetikett
(F47).
Direkt nordöst om jordstugan fanns en grop som
i ett första skede tolkades
som en täktgrop. Vid undersökningen uppdagades
dock att gropen också använts som jordkällare. I det
schakt som grävdes genom
gropen påträffades en nedgrävning (A22) (figur 30)
som innehöll keramik av
Figur 29. Parfymflaskor (F40) som påträffades inuti jordstugan.
Den största flaskan är 8,4 centimeter hög. Foto Tomas Hellberg
Arkeologisk undersökning – Syrafabriken 4
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Figur 30. Profilfoto av nedgrävningen A22 i gropen A12, schakt 8. Foto från öst, Joakim Wehlin.

typen yngre rödgods (F52-53) (figur 31), tegel (F54), glas (F55) och djurben
(F56). Keramiken har daterats typologiskt av Mathias Bäck (2015-06-01) till
perioden omkring 1680-1730 e.Kr.
Fynden från jordstugan och den intilliggande gropen är tvetydiga och av
fynden att döma har de nyttjats i modern tid, kanske så sent som mitten av
1950-talet, vilket inte minst korkmattan och elsäkringen antyder. Dock visar
keramiken på en datering till 1700-talet vilket antyder att jordstugan möjligen
uppförts tidigare än 1900-talet.

Stenmuren

Figur 31. Keramik (F52-53) påträffade i nedgrävningen (A22) i
den förmodade jordkällaren intill jordstugan. Den största skärvan
är 8,4 centimeter hög. Foto Tomas Hellberg.
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Undersökningen av stenmuren (A13), den förmodade falugärdesgården,
gav inget av antikvariskt
intresse och om åldern
går inget att säga. En av
tomtgränserna för egnahemsområdet Västermalm löper dock parallellt med den undersökta
stenmuren (figur 6) och
det är därför möjligt att
stenmuren uppfördes när
dessa byggdes på tidigt
1900-tal. Att det fanns
ett matjordslager under
stenmuren talar också för
en relativt modern datering av denna (profil 9,
bilaga 1).
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Figur 32. Samtliga genomföda 14C-analyser på odlingslämningarna från det aktuella området.
Analyserna har gjorts i samband med de arkeologiska undersökningarna 1991 och 1992 (Pagoldh 1992,
1993; DM Arkiv projektnr 536), 2005 (Sunding 2014) och 2014. Kalibreringen är gjord i OxCal 4.2
(Bronk Ramsey 2009) med kalibreringskurvan IntCal13 (Reimer et al. 2013).

Tolkning
Ingen av de undersökta odlingslämningarna tycks vara av äldre slag. Samtliga
genomförda analyser tillsammans med påträffade fynden indikerar en äldsta
datering till 1700-talet, men med största sannolikhet härrör de från 1800-1900tal. De odlingsytor som undersöktes hade endast en tunn odlingshorisont som
innehöll fynd av relativt modernt slag i form av bland annat porslin och glas.
Under en odlingsyta och under ett röjningsröse påträffades anläggningar som
genom 14C-analys daterats till 1400-1500-tal. Detta visar att odlingarna inte är
äldre än så, men det visar också att någon form av aktivitet skett i området
vid denna tid, inte minst härden (A21). Tidigare genomförda arkeologiska
undersökningar har givit indikationer på äldre mänsklig aktivitet i närområdet
(figur 32). Sannolikt kan de aktuella dateringarna från 1400-1500-tal kopplas
ihop med de bergmansgårdar som skall ha funnits på Ingarvet och Hanrö
under denna tidsperiod (Forsslund 1939; Sahlström 1961; LMV U5).
Kartmaterialet från slutet av 1700- och 1800-talet visar att odlingar funnits
omkring Skålpussen och sannolikt har dessa utökats till de aktuella områdena
under 1800-talets slut. Jordproverna och odlingsytornas småskalighet visar
att det sannolikt rört sig om kålgårdar, det vill säga grönsaksodlingar. I flera
jordprover påträffades metalliska smältor, vilket visar att någon form av
metallhantverk skett i närheten. Det skulle kunna röra sig om användning av
koks/stenkol, vilket i så fall ytterligare påvisar att lämningarna inte är äldre
än 1700-tal.
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De metalliska smältorna fanns utspridda i odlingsjorden i flera av odlingsytorna, men också i härden (A21) under det ena röjningsröset. Härden
har daterats till en äldre tidsperiod än odlingslämningarna och det är därför
sannolikt att lämningarna efter metallhantverket kommer från äldre aktiviteter
på lokalen, eller i dess närhet. Inom mindre än en kilometer från det aktuella
området har det funnits flera hyttor och det är därför sannolikt att resterna
efter metallhantverket som påträffats i odlingsjorden och även i anläggningar
under denna skall kopplas till dessa. Det är möjligt att äldre slagg och liknande
hamnat i odlingsjorden i nyare tid genom gödsling.
I jordproven från schakt 3 och 5 påträffades fragment av säd och ben, vilket
skulle kunna stödja en tolkning om en närliggande boplats. Schakt 5 ligger
nära jordstugan (A11) och det är sannolikt att dessa hör ihop. Back- eller
jordstugor beboddes vanligen av arbetarfamiljer med många barn, gamla och
sjuka människor eller folk med tvivelaktigt rykte. De skiljer sig från torpen
då de beboddes av den icke jordbrukande och egendomslösa befolkningen.
En torpare brukade jorden för sin utkomst emedan backstugusittare endast
arrenderade stugtomten och försörjde sig på exempelvis hantverk eller satt
på undantag. Med tanke på detta fanns sällan några tillhörande uthus och
stugorna låg vanlig ensamma omgivna av ett potatisland och en trädgård
(Jönsson 1976, 1981).
Fynden i jordstugan (A11) antyder att den nyttjats långt in på 1900-talet.
Back- eller jordstugor har använts som bostäder i Sverige in på 1900-talet och
det tycks som om de används längre i Bergslagen. Den äldsta historiskt kända
bebodda jordstugan från Falun är från 1920-talet. Hur länge den aktuella
jordstugan (A11) använts som bostad är svårt att avgöra. Sannolikt har den i
ett första skede nyttjats som bostad under slutet av 1800-tal och inledningen
av 1900-tal. Det är värt att notera att platsen för odling ligger i ett i övrigt
oattraktivt och svårodlat område, och det är rimligt att tolka detta som att de
som odlat i området varit fattiga, och kanske till och med i någon mån kan
sägas ha stått utanför samhället i övrigt.
I området fanns också relativt moderna bebyggelselämningar. Denna bebyggelse finns med på den ekonomiska kartan från 1965. Dessa byggnader
låg inte inom någon egen ägogräns utan var oregelbundet placerade kring en
punkt där fem ägorgränser möts. Till husen ledde en väg från öster, vilken
finns på flera 1800-talskartor och som var en förlängning till tidigare nämnda
bro över Skålpussen. Dessa friliggande byggnader kan tolkas som torp som
uppförts på ofri mark efter 1909 och som övergivits innan 1965 (Bennström
2014).
Att jordstugan fanns i närheten av detta område styrker en sådan teori,
alltså att området sedan tidigare relaterades till den typen av bosättningar.
Det är möjligt att jordstugan (A11) vid denna tid fortfarande är bebodd, men
den också vid uppförandet av dessa bostäder övergått till att nyttjas för andra
syften såsom jordkällare eller liknande. Det är också möjligt att jordstugan i
närbelägen tid använts som samlingsplats för ungdomar eller liknande.
Ett egnahemsområde uppfördes på tidigt 1900-tal några hundra meter
sydväst om nyss nämnda byggnader. Detta egnahemsområde avvecklades på
1960- och 70-talen när sopstationen Varggården och industriområdet Ingarvet
upprättades (Sunding 2014). En av tomtgränserna för detta område löper
parallellt med den undersökta stenmuren A13 (falugärdesgården) och det är
därför möjligt att muren byggdes då.
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Sammanfattning
Med anledning av att Falu Energi och Vatten planerar att exploatera aktuella
fastigheter har en arkeologisk undersökning genomförts. Det aktuella området
gränsar till och ligger delvis inom redan kända kulturhistoriska lämningar.
Läget nära Falu gruva och äldre bosättningsområden gjorde dem intressanta
både utifrån gruvans och den äldre stadsbildningens perspektiv.
I närområdet har ett antal arkeologiska undersökningar skett på 1990- och
2000-talen. Vid dessa undersökningar har man bland annat påträffat och undersökt en gårdsanläggning, husgrunder, murar, diken och odlingslämningar.
Dateringarna av dessa lämningar har varierat. De äldsta anläggningarna har
tolkats som hörande till 800-tal och de yngsta till modern tid.
Samtliga dessa tidigare genomförda undersökningar har skett söder om
det nu aktuella området. Därför föregicks den aktuella undersökningen av en
arkeologisk utredning som resulterade i ett antal nyupptäckta fornlämningar
(Bennström 2014). De nyfunna fornlämningarna var föremål för den aktuella
undersökningen och bestod av en stenmur, en jordstuga och sex odlingsytor
med intilliggande röjningsrösen.
Undersökningen bestod i hand- respektive sökschaktsgrävning. Schakten
dokumenterades dels med foto, sektionsritning och skrift. Från odlingslämningarna togs jordprover som studerats genom makroanalyser. Vid
dokumentationen av jordstugan användes fotogrammetri, det vill säga en
3D-dokumentation via fotografering.
Sammantaget grävdes nio schakt och tre provgropar. Schakten var mellan
2,6-12 meter långa, 1,7-4 meter breda och 0,15-1,2 meter djupa. Provgroparna
var mellan 1-1,4 meter stora i kvadrat och 0,15-0,2 meter djupa.
Ingen av de undersökta odlingsytorna tycks vara av äldre slag. Samtliga
genomförda analyser tillsammans med påträffade fynden indikerar en äldsta
datering till 1700-talet, men med största sannolikhet härrör de från 1800-1900tal. De odlingsytor som undersöktes hade endast en tunn odlingshorisont som
innehöll fynd av relativt modernt slag i form av bland annat porslin och glas.
Jordproverna och odlingsytornas småskalighet visar att det sannolikt rört
sig om kålgårdar, det vill säga grönsaksodlingar. I flera jordprover påträffades metalliska smältor, vilket visar att någon form av metallhantverk skett i
närheten. Detta kan sannolikt kopplas till de flertalet hyttor som legat mellan
det aktuella området och gruvan.
Jordstugan har i dess yngsta skede haft en ingång mot backsidan i sydöst.
Den motsatta väggen har utgjorts av ett stort stenblock. De andra två väggarna
har varit byggda av sten, sand och jord som hämtats från omgivningen. Någon
rest efter eldstad eller spis påträffades inte, men har sannolikt funnits i den
inre delen av stugan. Jordstugan har ursprungligen haft en golvyta på omkring 2x4 meter, det vill säga åtta kvadratmeter. Golvet har varit jordtrampat
och taket har varit täkt av diverse olika material. Fynden i jordstugan antyder
att den nyttjats långt in på 1900-talet. Back- eller jordstugor har använts som
bostäder i Sverige in på 1900-talet. Hur länge den aktuella jordstugan använts
som bostad är svårt att avgöra. Sannolikt har den i ett första skede nyttjats
som bostad under slutet av 1800-tal och inledningen av 1900-tal. Det är värt
att notera att platsen för odling ligger i ett i övrigt oattraktivt och svårodlat
område, och det är rimligt att tolka detta som att de som odlat i området
varit fattiga, och kanske till och med i någon mån kan sägas ha stått utanför
samhället i övrigt.

Arkeologisk undersökning – Syrafabriken 4

31

Referenser
Agisoft (2014). Agisoft PhotoScan User Manual Professional Edition, Version 1.0.0.
http://downloads.agisoft.ru/pdf/photoscan-pro_1_0_0_en.pdf.
Andersson, Carolina & Holmström, Marie (1990). Staden under slaggen,
-arkeologin bryter historisk mark. I: Arkeologi i Sverige. 1987. Fornminnesavdelningen, Riksantikvarieämbetet. Stockholm. s. 75-86.
Bennström, Greger (2013). Arkeologisk schaktningsövervakning Syrafabriken 4 och
Ingarvet 1:1 vid schaktning för geoteknisk provtagning inom bebyggelselämningarna RAÄ 90:1 och 100:1 samt hytt- och gruvområdet RAÄ-nr 109:1 i Falu stad
och kommun. Arkivrapport 144/13. Dalarnas museum. Falun.
Bennström, Greger (2014). Arkeologisk utredning Syrafabriken 4 i anslutning till
gruv- och hyttområde RAÄ 109 och bebyggelselämningarna RAÄ 90, 91 och 100
i Falu stad och kommun. Arkeologisk rapport 2014:15. Dalarnas museum.
Falun.
Bindler, Richard & Rydberg, Johan (2015). Revisiting key sedimentary archives
yields evidence of a rapid onset of mining in the mid-13th century at the
Great Copper Mountain, Falun, Sweden. Archaeometry 57 (6). University of
Oxford. Published online 2015-07-14 by Wiley Online Library. DOI: 10.1111/
arcm.12192.
Bronk Ramsey, Christopher (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates.
Radiocarbon 51(1). s. 337-360.
Bäck, Mathias (2015-06-01). Fil. Kand. och doktorand i medeltidsarkeologi
hos Arkeologerna, Statens historiska museer.
Carlsson, Eva (2012). Arkeologisk förundersökning i kvarteret Västra Falun,
1600-talsbebyggelse inom stadslager RAÄ 68 i Falu stad och kommun,
Dalarna. Arkeologisk rapport 2012:8. Dalarnas museum. Falun.
Eriksson, Jemt Anna & Qvarfort, Ulf (1996). Age determination of the Falu
Copper Mine by C14-datings and palynology. GFF 118. Stockholm. s. 43-47.
Forsslund, Karl-Erik (1939). Med Dalälven från källorna till havet. Del 3, Södra
Dalälven, Bok 6, Falun, 1, Väster om ån. Åhlén & Åkerlund. Stockholm.
Friberg, Nils (1956). Bidrag till Faluns äldre topografi. Dalarnas hembygdsbok.
1956, s. 5-38.
Hyltén-Cavallius, Gunnar Olof (1868). Wärend och wirdarne: ett försök i svensk
ethnologi. Vol. 2. Norstedt. Stockholm.
Jönsson, Tomas (1976). Jordstugor i Sydsverige: den ingrävda bostadens utbredning,
form, funktion och konstruktion. LiberLäromedel/Gleerup. Lund.
Jönsson, Tomas (1981). Inte bara trollen bodde i jordhålor: om jordstugor och jordkojor i Närke och en bit av Bergslagen. Örebro läns mus. Örebro.
Kröningssvärd, Carl Gustaf (red.) (1842-1853). Diplomatarium Dalekarlicum:
urkunder rörande landskapet Dalarne. Stockholm.
Linné, Carl von (1953). Linnés Dalaresa: Iter Dalekarlicum ; jämte Utlandsresan
= Iter ad exteros ; och Bergslagsresan = Iter ad fodinas : med utförlig kommentar.
Geber. Stockholm.
Lögdqvist, Anna & Sandberg, Fredrik (2007). Rovvretar? –ett indiciefall. Dalarna 2007 – I sällskap med Linné. Dalarnas hembygdsbok. Dalarnas fornminnes och hembygdsförbund. Falun. s. 198-209.
Mandelgren, Nils Månsson (red.) (1877-84). Atlas till Sveriges odlingshistoria.
Stockholm.
Nordin, Jonas M. (2009). Det medeltida Dalarna och Västmanland: en arkeologisk
guidebok. Historiska media. Lund.
Olsson, Daniels Sven (1978). Kulturhistorisk inventering Korsgården-Västanbäck
– Övre Gruvriset, Falu kommun. Dalarnas museum. Stencil.
32

Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2016:2

Pagoldh, Monika (1992). Rapport över arkeologisk förundersökning vid fornlämning raä nr 57, stg 1928, Ingarvet, Falu stad och kn, Kopparbergs län, Dalarna.
Arkeologisk rapport 1992:4. Dalarnas museum. Falun.
Pagoldh, Monika (1993). Rapport efter arkeologisk förundersökning inom stg
9:1,Falu stad och kn, Kopparbergs län, Dalarna. Arkeologisk rapport 1993:2.
Dalarnas museum. Falun.
Reimer, Paula J. et al. (2013). IntCal13 and Marine13 Radiocarbon Age Calibration Curves 0-50 000 Years Cal BP. Radiocarbon 55(4). s. 1869-1887.
Remondino, Fabio & Campana, Stefano (red.) (2014). 3D recording and modelling
in archaeology and cultural heritage: theory and best practices. Archaeopress.
Oxford.
Sahlström, Nils (1961). Stadsplaner och stadsbild i Falun 1628-1850. Falun.
Sunding, Emelie (2014). Arkeologisk förundersökning vid Ingarvet av odlingsoch bebyggelselämningar från medeltid och nyare tid, Falun 86:1 och 91:1 i Falu
kommun, Dalarna. Arkeologisk rapport 2014:20. Dalarnas museum. Falun.
Söderberg, Tom (1932). Stora Kopparberget under medeltiden och Gustav Vasa.
Stockholms universitet. Stockholm.
Wessén, Elias (red.) (1947). Medeltida urkunder rörande Stora Kopparberget.
Stockholm.

Arkiv
FMIS, Fornsök: www.fmis.raa.se
LMV, Lantmäteriet, www.lantmateriet.se Arkivsök
Rikets allmänna kartverks arkiv: 13F 4h
Lantmäterimyndighetens arkiv: 20-SKO-267
Stora Ensos arkiv, Arkivcentrum Dalarna, Falun. Akt Falun 12.

Arkeologisk undersökning – Syrafabriken 4

33

Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer:
Socken:
Fornlämning, raä nr:
Fastighet:
Koordinater, SV:
(SWEREF99 TM)

Höjd (RH 70):
Inmätning:

Vedartsanalys:
C-analys:

14

Utförandetid:
Undersökt yta:
DM projektnummer:
DM diarienummer:
DM fotoaccession:
DM fyndaccession:
Arkeologisk personal:
Övrig personal:
Fältarbetsledare:
Projektansvarig:

431-6759-2014
Falu stad
133, 134, 137, 139, 140 och 141
Syrafabriken 4
N 6719562
E 533420
120-140 m.ö.h.
Manuell efter tidigare mätningar med 		
RTK-GPS
Thomas Bartholin, Scandinavian
Dendro Dating
Göran Possnert, Ångströmlaboratoriet
Uppsala universitet
2014-10-02 – 2014-10-08
120 kvadratmeter
1567
71/14
2014 53 (98 stycken)
23203 (56 fyndposter varav 18 utgått)
Eva Carlsson
Joakim Wehlin
Eskil Olsson (praktikant)
Joakim Wehlin
Joakim Wehlin

Dokumentationsmaterialet bestående av 4 plan- och profilritningar, 38 fyndposter och 98 digitala färgbilder förvaras på Dalarnas museum.

34

Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2016:2

Bilaga 1

Anläggningsbeskrivning

Fornlämning Falun 133

Fornlämning Falun 137

A1, Odlingsyta

A11, Grund efter jordkula eller jordstuga

Odlingsyta, 10x6 m (NÖ-SV), som bestod av en
plan åkeryta avgränsad mot omgivande mark
av hak 0,1-0,3 m djupa och röjningssten.

A2, Odlingsyta

Odlingsyta, 14x6 m (NÖ-SV), som bestod av en
plan åkeryta avgränsad mot annan åkeryta (A3)
och omgivande mark av hak 0,1-0,3 m djupa
och röjningssten.

A3, Odlingsyta

Odlingsyta, 18x12 m (NÖ-SV), som bestod av en
plan åkeryta avgränsad mot annan åkeryta (A2)
och omgivande mark av hak 0,1-0,3 m djupa
och röjningssten.

A4, Röjningssten

Husgrund, 7x6 m (NV-SÖ). Sten- och jordvallar
utmed långsidorna, 1,2-1,5 m breda och 0,4-1,0
m höga, med öppning i SÖ. NV kortväggen bestod av den lodräta sidan på ett block 2,3x 2,0
m (NV-SÖ) och 1,7 m högt.

A12, Täktgrop

Täktgrop, 4x3 m (NÖ-SV) och 0,7 m djup. Vid
den aktuella undersökningen påträffades en
nedgrävning i täktgropen (A22).

Fornlämning Falun 139
A13, Stenmur

Stenmur, ca 35 m lång (NÖ-SV), 0,7 m bred och
0,3-0,7 m hög, bestod av 0,1-0,8 m stora stenar.

Område med röjningssten, 13x8 m (NÖ-SV) och
0,2 m hög, bestående av 0,05-0,4 m stora stenar.

Fornlämning Falun 140

A5, Röjningsröse

A14, Odlingsyta

Röjningsröse, 2,5x1,5 m (NNÖ-SSV) och 0,2 m
högt, bestående av 0,05-0,4 m stora stenar.

A6, Röjningsröse

Röjningsröse, 6x4 m (NÖ-SV) och 0,3 m högt,
bestående av 0,05-0,4 m stora stenar. Vid den
aktuella undersökningen påträffades en härd
under röjningsröset (A21).

A7, Röjningssten

Område med röjningssten, 5x4 m (NV-SÖ) och
0,3 m hög, bestående av 0,05-0,4 m stora stenar.

A8, Röjningsröse

Röjningsröse, 5x3 m (NÖ-SV) och 0,3 m hög,
bestående av 0,05-0,4 m stora stenar.

Fornlämning Falun 134
A9, Odlingsyta

Odlingsyta, 9x5,5 m (Ö-V), som bestod av en
plan blockformad åkeryta avgränsad mot omgivande mark av svaga hak i V och S och i Ö av
en vall, 0,6 m bred och 0,2 m hög.

A10, Röjningsröse

Röjningsröse, 4,5 m i diameter och 0,7 m högt,
bestående av 0,1-0,4 m stora stenar.

Odlingsyta, 8,5x6 m (NNV-SSÖ), som bestod av
en plan blockformad odlingsyta. Odlingsytan
avgränsades mot omgivande mark av ett flackt
dike, utom i SSÖ, 0,8 m brett och 0,1-0,2 m
djupt. I VSV och ÖNÖ fanns två röjningsrösen
(A15 och A16). Tegel och brädrester fanns på
och kring odlingsytan. Vid den aktuella undersökningen påträffades en mörkfärgning direkt
under odlingsytan (A23).

A15, Röjningsröse

Röjningsröse, 3 m i diameter och 0,7 m högt,
bestående av 0,1-0,4 m stora stenar.

A16, Röjningsröse

Röjningsröse, 5x1,3 m (NNV-SSÖ) och 0,5 m
högt, bestående av 0,1-0,4 m stora stenar.

Fornlämning Falun 141
A17, Odlingsyta

Odlingsyta, 7,5x6 m (N-S), som bestod av en
plan blockformad odlingsyta. Odlingsyta avgränsades mot omgivande mark av svaga hak.
Längs kanterna, främst i S och Ö, fanns röjningssten (A18-A20).
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A18, Röjningssten

Område med röjningssten, 3,5x0,8 m (Ö-V) och
0,1 m hög, bestående av 0,05-0,3 m stora stenar.

A19, Röjningssten

Område med röjningssten, 2x1,3 m (Ö-V) och
0,1 m hög, bestående av 0,05-0,3 m stora stenar.

A20, Röjningssten

Område med röjningssten, 3,5x0,9 m (NV-SÖ)
och 0,1 m hög, bestående av 0,05-0,3 m stora
stenar.

Övriga
A21, Härd

A22, Nedgrävning

Nedgrävning, 0,5-1,8 m (SV-NO) och 1,2 m djup.
Nedgrävningen påträffades i täktgropen A12.
I anläggningen påträffades keramik av typen
yngre rödgods, glas och djurben. Keramiken
daterades till perioden omkring 1680-1730
e.Kr. Täktgropen har sannolikt använts som
jordkällare.

A23, Mörkfärgning

Mörkfärgningen, närmast rund 1-1,2 m i diameter och 0,2 m djup. Mörkfärgningen påträffades direkt under odlingsyta A14. Kol från
mörkfärgningen har daterats genom 14C-analys
till perioden 1423-1615 e.Kr. med två sigmas
sannolikhet.

Härd, 1,5 m i diameter och 0,45 m djup. Härden
påträffades direkt under röjningsröse A6. Kol
från härden har daterats genom 14C-analys till
perioden 1448-1634 e.Kr. med två sigmas sannolikhet.
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Lager 1. Mörkbrun förna.
Lager 2. Gråbrun jordblandad sand.
Lager 3. Rödgul sand med mycket sten, naturlig.
Lager 4. Brungul sandig åkerjord (A1).
Lager 5. Grå sand och grus, naturlig.
Lager 6. Röjningsröse (A4), med större stenar i kanterna.
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Lager 1. Mörkbrun förna.
Lager 2. Brun mylla.
Lager 3. Gråbrun sandig åkerjord (A2).
Lager 4. Röjningsrösen (A4 och A6), med större stenar i kanterna.
Lager 5. Brunsvart matjord, äldre markyta.
Lager 6. Gulröd sand och grus, naturlig.
Lager 7. Grå silt/lera, naturlig.
Lager 8. Grågul/röd kompakt lera/silt med större stenar, naturlig.
Lager 9. Gråsvart kolrikt lager (A21).
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0

NV

A6

5

6
7

3

A2

8

JP

9

10

6

11

Hak

4

12 m

A4

5

SÖ

39

0

1

2

1

4

Hak

6

2

JP
3

Lager 1. Mörkbrun förna.
Lager 2. Rödgul jordblandad sand.
Lager 3. Brun åkerjord (A3).
Lager 4. Mörkbrun jord med mycket rötter, åkerhak (A3).
Lager 5. Gulröd sand, naturlig.
Lager 6. Grå stenrik sand, naturlig.

Profil schakt 3
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Lager 1. Mörkbrun förna.
Lager 2. Röjningsröse (A10), med större stenar i kanterna.
Lager 3. Askgrå silt.
Lager 4. Gråbrun åkerjord (A9).
Lager 5. Gulröd sand, naturlig.
Lager 6. Brun jordblandad sand.
Lager 7. Grå stenrik sand och grus, naturlig.

Profil schakt 4
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Lager 1. Mörkbrun förna.
Lager 2. Gråbrun åkerjord (A17).
Lager 3. Röjningsrösen (A18 och A20).
Lager 4. Brun jordblandad sand.
Lager 5. Grågul lera/silt med stora stenar, upp till 0,8 m stora, naturlig.
Lager 6. Brun matjord, åkerhak (A17).

Profil schakt 5
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Lager 1. Mörkbrun förna.
Lager 2. Röjningsrösen (A15 och A16).
Lager 3. Gråbrun matjord (A14).
Lager 4. Rödgul sand, naturlig.
Lager 5. Grå sand med sten, naturlig.
Lager 6. Grårödgul sand med sten, naturlig.
Lager 7. Mörkbrun matjord, åkerhak (A14).
Lager 8. Gråbrun mörkfärgning omgärdad av tunt kolrikt lager (A23).

Profil schakt 6
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Lager 1. Mörkbrun förna.
Lager 2. Grå sandig matjord (A11).
Lager 3. Bruna plankrester med ett tunt lerlager överst (A11).
Lager 4. Gul sand/lera (A11).
Lager 5. Gulröd sand med sten, naturlig.
Lager 6. Gråbrun matjord med sten (mur) (A11).
Lager 7. Gul lera med en tunn kolstrimma (A11).

Profil schakt 7
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Lager 1. Mörkbrun förna.
Lager 2. Gråbrun matjord.
Lager 3. Gulgrå sand med sten, naturlig.

2m

+ 139,00

SSÖ

Lager 1. Mörkbrun förna.
Lager 2. Brungrå sand med matjord (A23).
Lager 3. Gulgrå sand med sten, naturlig.
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Fyndlista

Litt/ Klassifikation
subnr

Sakord

Material

Antal Frag. Vikt g Schakt

Fornlämning Anl Lager Ruta Utgår

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Kärl
Tegelsten
Kärl
Flaska
Kakel
Tegelsten
Kärl
Kärl
Fat
Tegelsten
Kärl
Tegelsten
Kopp
Kärl
Kärl
Tegelsten
Slagg
Slagg
Tegelsten
Flaska
Tegelsten
Kärl
Kärl
Kärl
Flaska
Flaska
Tegelsten
Fat
Fat
Föremål
Föremål
Föremål
Föremål
Ring
Föremål
Föremål
Föremål
Flaska
Fönsterglas
Flaska
Flaska
Flaska
Flaska
Kork
Säkring
Kopp
Etikett
Byggnadsdel
Byggnadsdel
Byggnadsdel
Korkmatta
Kärl
Fat
Tegelsten
Fönsterglas
Djurben

Yngre rödgods
Tegel
Porslin
Glas
Lergods
Tegel
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Flintgods
Tegel
Yngre rödgods
Tegel
Porslin
Flintgods
Porslin
Tegel
Slagg
Slagg
Tegel
Glas
Tegel
Yngre rödgods
Flintgods
Yngre rödgods
Glas
Glas
Tegel
Porslin
Flintgods
Järn
Järn
Järn
Järn
Brons
Järn
Järn
Järn
Glas
Glas
Glas, kork
Glas
Glas
Glas
Kork
Porslin, koppar
Porslin
Läder
Bark
Läder
Näver
Kork
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Tegel
Glas
Ben

4
1
1
1
1
7
5
2
1
10
2
4
1
11
1
8
1
1
1
2
3
1
1
2
2
3
7
1
2
1
9
10
1
1
5
2
6
4
1
4
13
1
1
1
2
1
1
1
6
1
1
1
11
1
2
3

Falun 133
Falun 133
Falun 133
Falun 133
Falun 133
Falun 133
Falun 133
Falun 133
Falun 133
Falun 133
Falun 133
Falun 133
Falun 133
Falun 133
Falun 133
Falun 133
Falun 133
Falun 134
Falun 134
Falun 134
Falun 141
Falun 141
Falun 141
Falun 140
Falun 140
Falun 140
Falun 140
Falun 140
Falun 140
Falun 140
Falun 137
Falun 137
Falun 137
Falun 137
Falun 137
Falun 137
Falun 137
Falun 137
Falun 137
Falun 137
Falun 137
Falun 137
Falun 137
Falun 137
Falun 137
Falun 137
Falun 137
Falun 137
Falun 137
Falun 137
Falun 137
Falun 137
Falun 137
Falun 137
Falun 137
Falun 137

Kärl
Byggnadsstenar
Kärl
Drycker
Byggnadsdetaljer
Byggnadsstenar
Kärl
Kärl
Kärl
Byggnadsstenar
Kärl
Byggnadsstenar
Drycker
Kärl
Kärl
Byggnadsstenar
Metallframställning
Metallframställning
Byggnadsstenar
Drycker
Byggnadsstenar
Kärl
Kärl
Kärl
Drycker
Drycker
Byggnadsstenar
Kärl
Kärl
Metallföremål
Metallföremål
Metallföremål
Metallföremål
Metallföremål
Metallföremål
Metallföremål
Metallföremål
Drycker
Byggnadsdetaljer
Förvaring
Drycker
Drycker
Drycker
Husgeråd
Elektronik
Kärl
Läderföremål
Byggnadsdetaljer
Byggnadsdetaljer
Byggnadsdetaljer
Golvdekorationer
Kärl
Kärl
Byggnadsstenar
Byggnadsdetaljer
Hushållsavfall

4
2
1
1
1
7
5
2
1
10
2
4
1
11
1
8
1
1
1
2
3
1
1
2
2
3
7
1
2
1
9
10
1
2
5
2
6
4
12
4
13
1
1
1
3
1
1
9
6
4
9
1
12
1
2
3

28
87
7,4
11,9
11,8
42
16,3
1
8,4
10,9
4
302,6
5,2
5,4
3,3
4,7
24,4
83,4
22,9
14,8
10,9
2,2
0,6
8,7
2,4
18,3
74,9
16,7
24,8
55,6
185,6
238,4
9,4
1,4
112,1
31,3
102,6
29,1
6
145,4
40,3
28,8
11
0,4
3,4
4,9
3,7
33
25,5
4,1
10,4
265,4
111,1
41,5
3,9
23,9

1
1
1
1
Provgrop 1
2
2
2
2
Provgrop 2
Provgrop 2
3
3
Provgrop 3
Provgrop 3
Provgrop 3
Provgrop 3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8

1
4		
1
4		
x
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4		
1
4		
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4		
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3		
x
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3		
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3		
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3		
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3		
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3		
3
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9
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Bilaga 3

Geologiska observationer och makroskopiska analyser

Jens Heimdahl, Statens historiska museer
2015-04-01

Bakgrund och syfte
I oktober 2014 undersöktes ett område med
fossila odlingslämningar i närheten av sanerad
mark vid Syrafabriken ca en kilometer väster
om Falun. Inom området påträffades små (1550 kvadratmeter) stenröjda ytor med tydliga
hak och spår av möjliga diken, i ett område
med blockig, kuperad moränmark. I området
hade sex schakt tagits upp i ytorna i syfte att
undersöka markhorisonterna och en del av
röjningsrösena. Agrara lämningar är komplexa
företeelser och för att tolka dem krävs att de studeras utifrån flera perspektiv. Vid arkeologiska
undersökningar föreligger ofta svårigheter att
skilja naturliga och kulturella bildningar i dessa
sammanhang. Datainsamling från ett röjningsröseområde underlättas därför av ett tvärvetenskapligt angreppssätt från arkeologiska och
kvartärgeologiska perspektiv. Av denna anledning studerades jordmånsprofilerna i fält ur ett
kvartärgeologiskt perspektiv
Från sektionerna i schakten insamlades också
jordprover i syfte att undersöka det makroskopiska innehållet, som ibland kan berätta något
om odlingen och övriga kulturella aktiviteter
kring platsen.
Undersökningar av innehållet i äldre odlingsjord har de senaste åren utarbetats vid en
rad undersökningar av fossil åkermark, bl.a. i
trakterna av Norrtälje, Eskilstuna, Hallsberg och
Kalmar (bl.a. Hamilton et al. 2008; Appelgren
& Vinberg 2011; Hamilton & Östlund 2012;
Ekholm et al. 2012; Strucke et al. 2012, 2013;
Papmehl-Dufay et al. 2013. För sammanfattande
diskussion se Heimdahl MS).
De fem schakten i det östliga området numrerade 1-5 från söder till norr, där schakt 5 ligger närmast lämningarna efter jordkulan. I det
västliga området (beläget på höjdplatån något
hundratal meter från schakt 1-5) finns schakt 6
upptaget norr om en gärdesgård (möjligen en
s.k. falugärdesgård – en gärdsgårdstyp beskriven av Linné bestående av en underliggande
stenmur med en trägärdesgård rest ovanpå).

Metoder och källkritik
Provtagningen i odlingshorisonterna och de
anläggningar som exponerades i sektionerna
skedde inte punktvis utan genom att material
insamlades från en handfull ställen i odlingshorisonten längst en bestämd profilvägg.
Proverna innehöll torrvolymer om ca 2-3 liter
jord per prov. Volymen mättes för varje prov
och dessa preparerades sedan genom flotation enligt metod beskriven av Wasylikowa
(1986) och våtsiktades med 0,5 mm maskvidd.
Proverna förvarades fuktigt till dess att de analyserades. Identifieringen av materialet skedde
under ett stereomikroskop med 7-100 gångers
förstoring. I samband med bestämningarna utnyttjades litteratur (främst Cappers m.fl. 2012)
samt referenssamlingar av recenta fröer. Den
makroskopiska analysen har främst behandlat
växtmakrofossil (som inte är ved eller träkol),
men även puppor, smältor, ben mm har eftersökts och kvantifierats.
Samtliga prover innehöll gott om förna i form
av levande rottrådar och daggmaskkokonger,
och det är tydligt att den provtagna jorden utgör
en del av en aktiv biologisk horisont där material av mindre fraktioner kontinuerligt kan ha
omlagrats till nutid. Bevarandegraden är låg och
graden av postdepositionellt inblandat material
tillföljd av yngre bioturbation är hög.
Analysen har strävat efter att undvika att ta
upp material som tillkommit jorden efter det
att odlingarna upphört. För att uppnå detta har
främst fokuserats på det förkolnade materialet i
proverna, som främst antagits vara kopplat till
de äldre agrara aktiviteterna på platsen. När det
kommer till förkolnat material producerad av
mänsklig aktivitet finns fyra huvudtyper av källor, varav tre förstnämnda är primärt förknippade med agrara aktiviteter och daterar dessa,
och den sista rör omlagring som inte daterar
odlingsjorden:
1.

Röjningsbrand av ris i samband med upptagning av ny åkerjord. I samband med en
sådan svedning tar man först ut det värdefullare grövre virket och bränner sedan riset
– en aktivitet som bör resultera i en större
andel förkolnat ris, kvist- och knoppfragment än vid en naturlig skogsbrand.
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2.

3.

4.

Svedning av den skördade åkern, d.v.s.
åkerstubben, eller svedning av den örtvegetation av en träda – lågtemperaturbränder
som i båda fallen kan resultera i förkolnade
örtfragment. Då åkern i dessa fall efteråt
plöjs, grävs om, eller ärgas kan dessa ömtåliga förkolnade örtdelar komma att vändas
ner i jorden, bakas in i aggregat och skyddas
mot fragmentering.
Medveten eller omedveten tillsättning av
aska från andra källor (hushållsaska eller
aska från närliggande härdar) i odlingsjorden. Aska höjer jorden pH-värde vilket
i sin tur förbättrar grödornas näringsupptag. Det är därför möjligt att aska medvetet
blandats i jorden och betraktats som ett
gödningsmedel.
Ibland har jordbruksmark tagits upp över
äldre boplatslämningar med kolrika kulturlager. Sådan mark är generellt mycket
bördig, och det är möjligt att det skett
medvetet. Kol från äldre boplatsmiljöer kan
därmed finnas inblandad i odlingsjord. Till
denna omlagrande kategori kan även föras
inblandning av kol från eldning i senare tid,
som inte har med det äldre jordbrukandet
att göra.

Betraktar vi dessa källor till förkolnat material i
agrara lämningar blir svårigheterna uppenbara,
men vi kan samtidigt konstatera att om vi kan
utesluta inblandning från äldre boplatslämningar (vilket vi kan i föreliggande fall), så är de
största källorna till kolförekomst på inom agrara
lämningar tros allt förknippade med den agrara
verksamheten. När det gäller spår efter naturliga skogsbränder som genom årtusenden har
lämnat spår i form av kol i naturliga jordmåner,
så domineras dessa spår oftast av förkolnade
fragment av den vedartade, massiva vegetationen i form av träkol, medan spår av spädare
kvistar och örter är ovanligare, eftersom dessa
lättare förbränts fullständigt vid skogsbrand,
och – om de förkolnas utan att bli till aska – lätt
fragmenteras fullständigt i markskiktet. I dessa
sammanhang utgör skogsbrandskolet en kontaminationsrisk som vi vill undvika, men som är
omöjlig att helt utesluta. Hoppingivande är att
kolförekomsten i obrukad och orörd mark generellt är betydligt mindre än i brukad mark. Den
övervägande delen av kol i odlingsområden bör
därmed kunna knytas till kulturell verksamhet.
När det gäller förekomsten av oförkolnade
fröer i jorden, så har även dessa analyserats i de
fall som de ingående arterna utgörs av arter vars
närvaro i jorden utgör en anomali som skulle
kunna kopplas till den äldre odlingen.
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Resultat
Inledningsvis följer fältobservationerna från de
jordmåner som exponerades i schakten.

Schakt 1

Tydlig odlingshorisont 30-50 cm djup med
skarp kontakt mot blekjorden nedåt. Synliga
spår av träkol. Där odlingsjorden slutar är det
rostfärgade anrikningsskiktet i moränen djupare men detta skikt saknas i princip inom
odlingsytan.

Schakt 2

Otydlig odlingshorisont eftersom denna är kraftigt bemängd med grova rötter och inblandad
förna. Diffus kontakt till underliggande (svagt
utbildade) anrikningskikt. Under röset i schaktets norra del provtogs något som skulle kunna
vara en härdgrop.

Schakt 3

Mindre schakt med mycket vagt utbildad och
tunn odlingshorisont. Den mest osäkra av dessa.

Schakt 4

Tydlig odlingshorisont, ca 40 cm djup i skarp
kontakt till blekjord. Tydliga hak kring denna
mindre odlingsyta (kanske ett 20-tal kvadratmeter.)

Schakt 5

Tydlig odlingshorisont med skarp kontakt till
den blekjordspåverkade siltiga moränen. En
hel del synlig träkol, jämt homogeniserad i
moränens översta skikt. I den norra schaktväggen hade en del av odlingshorisonten åkt ner
i djupare svackor – förmodligen tillföljd av
stenlyft. En sådan svacka provtogs i den norra
schaktväggen. Detta schakt låg nära en lämning
av en jordkula.

Schakt 6

En tydlig odlingshorisont om ca 30-40 cm djup
med skarp kontakt till den opåverkade moränen. I den norra schaktväggen klipper horisonten en kolrik anläggning, kanske en härd av
något slag. I analysen av denna odlingshorisont
bör man betänka att material från denna anläggning finns inblandad i odlingsjorden.
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Schakt

Kontext

Odlingshorisont

Härd(?) under röse

Odlingshorisont

Odlingshorisont

Odlingshorisont

Odlingshorisont

Odlingsjord i stenlyft

Odlingshorisont

Möjligen härd

Volym

2,5

2,3

2

2

1,8

1,5

2
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2
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2,1

2
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Figur 1. Makroskopisk analys

Diskussion
Odlingen

Spåren av odling i området bekräftas i de studerade sektionerna, och i de fall de framträtt som
otydliga i fält (schakt 2 och 3) så har det makroskopiska innehållet visat att de ändå innehåller
en för småskaliga odlingshorisonter typiskt hög
andel med förkolnat material (figur 1). Den mest
osäkra lämningen är dock schakt 3, där horisonten tycks mycket tunn. Här påträffades också
spår av bränd säd i materialet som skulle kunna
tolkas som att det är fråga om en annan typ av
kulturlager i närheten av en matlagningsplats.
Inget i provet motsäger dock att det också skulle
kunna röra sig om odling.
Inga spår av vad som odlats på ytorna har
påträffats, och detta är förväntat i denna miljö.
Med tanke på ytornas småskalighet är det möjligt att tolka dem som t.ex. kålgårdar (kål här
använt som ett vidare begrepp för grönsaker i
allmänhet). Detta stödjs möjligen av den mycket
höga andelen förkolnat material i horisonterna,
som är typisk för mer hushållsnära odlingar,
men skulle i detta fall också kunna förklaras
genom att någon form av svedjebruk tilläm-

pats. De rika lämningarna av förkolnat ris och
grankottar utgör förmodligen rester av denna
röjning.
I ett av proven (schakt 2) fanns bevarade
fröer av odlingstypiska ogräs som revormstörel, jordrök och svinmålla. Dessa örter är
näringskrävande och indikerar att jorden varit
förhållandevis välgödslad. Det går dock inte
att avgöra om gödningen bestått av djurdynga,
latrin eller bägge delarna. En förhållandevis
liten andel hushållsavfall verkar ha använts vid
gödningen. I prov 3 och 5 påträffades fragment
som kan tolkas som detta (säd och ben), och
därmed stödja en tolkning om en närliggande
boplats. Prov 5 ligger också nära den jordkula
som undersöktes i området.
Det är värt att notera att platsen för odling
ligger i ett i övrigt oattraktivt och svårodlat
område, och det är rimligt att tolka detta som
att de som odlat i området varit fattiga, och
kanske t.o.m. i någon mån kan sägas ha stått
utanför samhället i övrigt. Den helt övervägande
delen av det förkolnade materialet är av samma
karaktär (liknande grad av utfällningar och
slitspår) vilket kan tolkas som att de är spår av
en kronologiskt sammanhållen händelse, d.v.s.
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ett röjningstillfälle. Detta bekräftar i sin tur att
marken inte brukats tidigare och att röjningen
som skedde i området också utgör dess kulturellt äldsta odlingsfas.

Spår av metallhantverk

I flera av proverna påträffades smältor. Dels
metalliska sådana, dels slaggliknande. Några
av de metalliska smältorna påminner också om
produkter som fås när koks eller stenkol använts
i samband med smide, men bestämningen här
är osäker. Inga spår av smide i form av smidesloppor eller glödskal påträffades dock, vilket
antyder en annan form av metallhantverk. Om
det rör sig om användning av koks/stenkol, så
indikerar detta att lämningarna är från 1700-talet
eller senare. Lämningarna är tillräckligt stora
för att de inte ska kunna förklaras genom att de
är långtransporterat material (som t.ex. blåst ut
från en masugn).
Förekomsten av spåren efter metallhantverk
är som störst i schakt 2, och de förkommer också
i härden som påträffades under röjningsröset.
Att smältorna är utspridda också i odlingsjorden
visar att odlingen skett efter (eller samtidigt
med) metallhanteringen på platsen. Spåren
förekommer också i schakt 1, 4 och 6 men här i
mindre grad. Inga spår av metallhantverket påträffades i schakt 3 och 5, och det är intressant att
notera att det är i dessa schakt som matresterna
påträffats. Metallhantverket och bosättningen
verkar alltså ha varit rumsligt åtskiljda vilket
kan antyda att de varit samtida.
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Bilaga 4

3D modell

Fyra ögonblicksbilder av 3D-modellen av jordstugan (A11) och intilliggande grop (A12).

Från nordöst

Från sydöst

Från sydväst
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