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Inledning
I samband med att Falu kommun skulle bygga ut den befintliga skateparken 
i kvarteret Hyttgården samt installera belysning därstädes, har arkeologer 
från Dalarnas museum genomfört en arkeologisk undersökning i form av 
schaktningsövervakning (figur 1). Detta i enlighet med länsstyrelsens beslut, 
dnr 431-776-2016. Området ligger inom Världsarvet Falun och riksintresset 
Falu stad. Att hitta lämningar från bebyggelse och aktiviteter hörandes till 
staden Falun är mindre troligt. Sannolikt finns det inom undersöknings-
området istället flera lämningar kopplade till gruvområde Falun 109:1 och 
hyttområde Falun 39:1.
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¯

Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan över Falu stad med undersökningsområdet (UO) beläget inom den 
blå cirkeln. Skala 1:10 000.
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Undersökningen genomfördes under maj och juni månad 2016. Schakt-
ningen skedde i anslutning till hyttområde Falun 39:1 och stadslager Falun 
68:1, som har anor från medeltiden. Placeringen av vissa av schakten överens-
stämde inte med vad som angavs i förfrågningsunderlaget, undersöknings-
planen och beslutet. Länsstyrelsen informerades om detta och godkände 
ändringarna muntligt. 

Kunskapsläge
Diskussionen kring Faluns äldre historia präglas mycket av frågan om när 
driften vid Falu koppargruva med dess gruvbrytning och hyttverksamhet 
startade. 

Flertalet undersökningar har gjorts i det aktuella området som påvisat 
lämningar från den medeltida och tidigmoderna hyttverksamheten (figur 
2). En undersökning gjordes 1983 (figur 3). Då hittades hyttkonstruktioner 
och en dammvall, dessa undersöktes inte ned till den naturliga marken, utan 
konstruktionerna togs fram och dokumenterades för att sedan täckas över. 
Undersökningsområdet snäva avgränsning gjorde att man inte kunde erhålla 
en bild av anläggningarnas fullständiga utbredning. Undersökningen påvi-
sade med största sannolikhet att det rör sig om ett ganska omfattande område 
med kontinuerlig hyttaktivitet (Holmström 1983). Även ett flertal slagg- och 

Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan med de tidigare undersökningarna och de nu aktuella schakten i 
svart. Skala 1:3 000.
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dendroprover togs för analys, dendroproverna har i efterhand daterats till 
1200- och 1300-tal.

I norra delen av kvarteret gjordes en undersökning 1992 (figur 2). Vid un-
dersökningen framkom rensmaterial från rostar och ugnar. Rensmaterialet 
bestod av kol och rödbränt material inblandat i slagg- och varpstenslager. 
En eventuell träkonstruktion av en stående stolpe och två mindre stockar 
framkom i östra schaktet. Undersökningens kunde inte utesluta att rostan-
läggningar fanns bevarade (Carlsson 2010). 

Vid schaktning för fjärrvärme gjordes en undersökning 2010 från värme-
verket på Ingarvet via Stigaregatan, Hyttgatan, Gruvgatan fram till Sturega-
tan (figur 2). Äldre lämningar framkom främst i området kring Hyttgatan. 
Bland annat påträffades resterna efter en kolbädd daterad till 1450–1640, en 
husgrund daterad till 1470–1650, en vattenränna samt en stenkulvert. Därtill 
fanns några mer svårtolkade timmerkonstruktioner, varav en möjligtvis kan 
ha utgjort rester efter en bro över Gruvbäcken (Lögdqvist 2012).

År 2011 gjordes en undersökning inom kvarteret Hyttgården i samband 
med första etappen av skateparken (figur 2). Då framkom kulturlager och en 
konstruktion, möjligen en kallrost (Carlsson 2013). Senare samma år gjordes 
en kompletterande undersökning. Även vid denna undersökning fann man 
kulturlager och rostlämningar (Sandberg 2011).

Vid en undersökning i kvarteret 2015 (figur 2) påträffades sex anläggningar 
kopplade till hyttverksamheten, i form av troliga rostar och kolupplag. Dessa 
daterades från 1300-tal fram till 1800-tal (Axelsson Karlqvist 2015). 

Den senaste undersökningen i kvarteret gjordes vid Västra skolan entré 
2016 (figur 2). Vid undersökningen påträffades en svårtolkad anläggning. 
Dateringarna var oklara och fick ett tidsspann från 1700-tal fram till 1900-tal. 
En hypotes var att anläggningen var ytterkanten av Gruvbäckens träskoning. 
En sådan har delvis funnits fram i modern tid (Axelsson Karlqvist 2017). 

Det har även gjorts analyser och dateringar utifrån myr- och sedimentpro-
ver som visar att driften vid Falu gruva kan ha börjat någon gång 650–1080 
e.Kr. (Geijerstam m.fl. 2011:60, Olsson 2010:11). Nyare forskning visar att en 

Figur 3. Översikts över den medeltida hytt- och dammanläggning som framkom vid undersökningen 
1983. Foto från söder, Marie Holmström, Dalarnas museums arkiv.
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stor expansion skett under mitten av 1200-talet, vilket speglar att hyttorna 
nyttjat vattenkraft (Bindler & Rydberg 2015). Det är dock inte uteslutet att 
man bedrivit gruvbrytning under yngre järnålder, i sådant fall kan man ha 
brutit sulfidmalm i mindre skala vilket är svårare att fastlägga tidsmässigt 
utifrån myr- och sedimentprover.

Det äldsta skriftliga belägget för gruv- och hyttdriften i Falun är ett bytes-
brev från 1288, signerat biskop Petrus Elofsson i Västerås stift, där han återfår 
sin åttondel av gruvan (Olsson 2010:19). 

I det aktuella kvarteret har Elsborgs och Falu hyttor en gång legat. Enligt 
Jacob Ingelssons berättelse om Stora Kopparberget från år 1716 ska det ha 
funnits 11 hyttor i drift (Ingelsson 1913). Kvarteret med dess hyttor finns också 
med på historiska kartor, bland annat en från år 1861, karterad av Ellsén (Stora 
Ensos arkiv). Kartan visar Elsborgs och Falu hyttor, men även äldre kartor som 
”Geometrisk karta över Fahlun stad ...” 1728 (LMV) och Fahlun medh Kop-
perberget Anno 1628 (Riksarkivet) har hyttor markerade i området (figur 4).

Hyttverksamheten i det aktuella området har varit igång ända fram till slu-
tet på 1800-talet då kopparframställningen moderniserades, omorganiserades 
och centrerades till gruvan. En viss verksamhet fortsatte dock i Winkhyttan 
in på 1900-talet (omslagsbild).

Figur 4. Undersökningsområdet ungefärligt markerat med blått på Faluns äldsta karta från 1628 
(Planteboken 21b, Riksarkivet).



9Arkeologisk schaktningsövervakning – Hyttgården 7

Framställningen av koppar var en ganska tidsödande process i sex steg. 
Skrädningen och kallrostningen kan ha gjorts närmare gruvan, medan 
sulubruk, vändrostning och råkopparsmältning gjordes vid hyttan (figur 5).

1. Skrädning innebar att malmen slogs sönder med slägga till bitar av ungefär 
tre knytnävars storlek.

2. Kallrostning bedrevs i öppna bås som var formade som ett U eller en hästsko 
och var cirka 5 meter långa och 2–3 meter breda. Dessa var ofta belägna i 
slaggvarp eller i en naturlig slänt. Rosten täcktes med malmsylta som en 
mila. Proceduren gick ut på att rena malmen genom en oxidationsprocess 
där svavel och andra föroreningar drevs ut, detta tog 6–8 veckor.

3. Sulubruk utövades i en hytta. Byggnaden bestod av en enkel stolpkon-
struktion med brädklädda väggar med en öppning i taket. Hyttorna var 
oftast placerade vid ett vattendrag. I hyttan hade man en schaktugn med 
öppen skorsten. Den hettades upp till en temperatur på 1080 grader vil-
ket är smältpunkten för koppar. Man gjorde en reducerande smältning i 
hyttan under 12 dygn, varvid en hel del av järnet gick bort som slagg och 
slutligen hade man fått fram skärsten, vilket är en mellanprodukt.

4. Vändrostning skedde i en rektangulär byggnad som hade ett sadeltak som 
delvis var öppet. Inne i byggnaden fanns minst 5 men ofta 8–10 bås där man 
gjorde ytterligare en oxidationsprocess som gick ut på att rena skärstenen. 
Den flyttade från ett bås med glödbädd till ett annat under 5–6 veckor 
allteftersom den luckrades upp och återstående föroreningar försvann.

5. Råkopparsmältning kunde göras i samma hytta som sulubruket. Antingen 
byggde man om sulubruksugnen eller så hade man ytterligare en ugn 
med en mindre schakt i hyttan. Man fick fram råkoppar genom en inten-
siv reducerande smältning som varade i cirka 4 dygn. Smältan kallades 
tacka eller galt och innehöll 90–95 % koppar och de kunde väga mellan 
350–1350 kg.

Figur 5. Kopparframställningens olika steg. Till vänster syns malm som först skulle skrädas och därefter 
kallrostas. I mitten skärsten, resultatet av den första reducerande smältningen. Uppe till höger syns en 
mindre bit råkoppar, resultatet av en andra intensivare reducerande smältning. I nedre högra hörnet 
är garad koppar, som oxiderats under tillförsel av luft för att förädlas. Föremål från Gruvmuseet. Foto: 
Fredrik Hegert
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6. Garning, innebar att råkoppar oxiderades under tillförsel av luft för att 
förädlas. Garningen skedde först i Säter 1619 och från 1637 i Avesta. 
Dessförinnan hade kopparen exporterats i form av råkoppar som sedan 
garades i utländska kopparförädlingsverk (Olsson 2009:81–85; Geijerstam 
m.fl. 2011:61). 

Undersökningsområdet har utsatts för omfattande exploatering. I en artikel 
från Falu kuriren 27 oktober år 1961 kan man bland annat läsa: 

Den mest betydelsefulla bäcken i Sveriges ekonomiska och politiska historia, Gruv-
bäcken i Falun, som i nära 1 000 år gav kopparhyttorna på Elsborg och Prästtäkten 
blästerluft, har i dagarna försvunnit utan en enda kommentar (Montan 1961).

Artikeln tar även upp att kvarteret redan i början av första världskriget blev 
exploaterat i och med uppförandet av Västra skolan. Då man fyllde igen den 
tvåarmade hyttbäcken, vid Eggertz, Olivebaums, Falhems och Westblads 
hyttor med ett tjockt gruslager. År 1961 planerade man att området skulle 
bli mer tillgängligt för skolan. I området väst om Västra skolan schaktades 
slagg och hyttor bort för att bygga idrottshall m.m. Även en ny och bredare 
Gruvgata anlades norr om den gamla gatan. Man får intrycket att flertalet 
byggnadslämningar fanns kvar och då inte ansågs ha något värde. Trots att 
det har skett flertalet exploateringar, finns det sannolikt flera äldre lämningar 
med stor kulturhistoriskt värde bevarade.

Syfte
Syftet med undersökningen var att löpande dokumentera de delar av fornläm-
ningen som berördes av arbetsföretaget och att ta tillvara fynd. Om möjlighet 
fanns skulle även lämningarna dateras. 

Metod
Schaktningen övervakades periodvis av en arkeolog. Dokumentationen be-
stod i att handrensa schaktväggar, schaktbotten samt fotografera och beskriva 
lagerföljden. Schaktet och anläggningar mättes in digitalt. Totalt samlades två 
kolprover in från två anläggningar. Tre makrofossilprover samlades in från 
en anläggning, från makrofossilmaterialet skickades ytterligare tre prover 
för 14C-analys.

Undersökningsresultat
Undersökningen gjordes på grusplanen bakom Västra skolans gymnastiksal 
och i slaggslänten upp mot Stigaregatan. Undersökningsområdet sträckte sig, 
från Stigaregatan i norr, väster- och söderut till de nuvarande skateboardram-
perna. Grusplanens östra ände var den östligaste begränsningen. Schaktningen 
gjordes i etapper och schakten numrerades 1–4 (figur 6). Schakt 1 utgick från 
tidigare ledningsschakt som vid undersökningen 2011 benämndes delsträcka 
2 och 3 (figur 2). Schakt 4 utgick från undersökningen 2010 delsträcka B. Det 
passerade sedan genom västra delen av området som undersöktes 1983. Slut-
ligen anslöt schakt 4 till undersökningen 2011 delsträcka 9.
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Figur 6. Utdrag ur fastighetskartan med schakt 1-4 markerade med färg och nummer. Skala 1:1000.

Figur 7. Översikt över schakt 1. Foto från öst, Jimmy A Karlqvist.
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Schakt
Schakt 1 togs upp öst om den nuvarande skateparken. Schaktet grävdes i 
öst-västlig riktning och var cirka 15 meter långt, och 2,7–3,7 meter brett samt 
1,5–2,3 meter djupt (figur 7). Schaktet sluttade åt väster och grävdes djupare 
samt utvidgades åt söder vid anläggandet av en dagvattenbrunn. 

Lagerföljden bestod överst av grus som var 0,4–1,2 meter tjockt. Under 
gruset fanns ett rostbrunt lager, 0,2–0,5 meter tjockt, med sandig silt, sten, ca 
0,1–0,3 meter stora, och enstaka bitar av slagg. I lagret fanns också svavelgula, 
bruna och orange horisonter. I botten på schaktet fanns ett lager bestående 
av grå grusig silt med rostbruna horisonter, längst åt öst mot Västra skolan 
kom berggrunden fram. Sannolikt är alla lager utfyllnadsmaterial alternativt 
omrörda kulturlager. Ett höganäsrör påträffades i södra schaktväggen, san-
nolikt från en tidigare dränering.

Schakt 2 var en utvidgning som gjordes i anslutning till schakt 1 i riktning mot 
sydväst. Schaktet var cirka 8,5 meter långt och 3,5–6 meter brett samt 1,5–3 
meter djupt. Lagerföljden var densamma som i schakt 1 (figur 8).

Schakt 3 grävdes för skatebowlen och togs upp söder om schakt 1 och 2. Schak-
tet var ca 18 meter långt och 11 meter brett, samt ca 1,5 meter djupt (figur 9). 

Lagerföljden bestod av 1,25–1,4 meter tjockt grus. I botten framkom ett 
rostbrunt lager L1 som var mellan 0,01–0,10 meter tjockt, eventuellt malm- 
eller järnutfällning. Två anläggningar A1 och A2, framkom i schaktets syd-
östra respektive nordöstra del. Ett höganäsrör påträffades i schaktväggarna 
i sydvästlig-nordostlig riktning.

Schakt 4 var ett 77 meter långt kabelschakt vilket grävdes från Stigaregatan 
i riktning mot sydost. I nordväst, ca 40 meter längs sluttningen, grävdes det 
i rester av det till del bevarade slaggvarpet. Den sydöstra delen av schaktet 
grävdes i grusplanen. Schaktet var ca 0,6 meter djupt och 1 meter brett i top-
pen, i botten var bredden ca 0,85 meter (figur 10). 

Lagerföljden i nordvästra delen (A) (figur 6) bestod av: 

Figur 8. Lagerföljden i schakt 2. Lager 1 bestod av grus, lager 2 var ett rostbrunt lager av sandig silt, 
sten och enstaka slagg. I botten fanns lager 3, grå grusig silt. Foto från söder, David Fahlberg.

2

3

1
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1. Brun matjord, 0,1 meter tjockt.
2. Brunt slagglager med inslag av grusig silt, 0,2 meter tjockt.
3. Svavelgult slagglager, 0,3 meter synligt.

Cirka 10 meter från Stigaregatan i riktning mot sydost var lager 1 omrört och 
ca 0,1 meter tjockt. Lager 2 
var ca 0,5 meter tjockt.

Vid (A) framkom en el-
ler flera eventuella rostan-
läggningar A3 och A4 (fi-
gur 14). Schaktet hade 
delvis hunnit fyllas igen 
och den eventuella an-
läggningen A4 kunde inte 
undersökas närmare. Vid 
norra delen av grusplanen, 
under löparbanan påträf-
fades anläggning A5.

Vid (B) framkom lager 
som tolkas härröra från 
en hyttbacke. De fram-
kom under ett 0,3 meter 
tjockt grått bärlager samt 
ett 0,13–0,35 meter tjockt 
brunt slagglager. Däref-
ter framkom två mycket 
kompakta förhöjningar. De 
två ytorna bestod av slagg 
med svavelgula och röda 
koncentrationer och var 
ca 0,2 meter tjocka. Intill 
den hårda ytan längst åt 

Figur 9. Översikt över schakt 3. Foto från norr, David Fahlberg,

Figur 10. Översikt över schakt 4, nordvästra delen. Foto från 
nordväst, Jimmy A Karlqvist.
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sydost påträffades anläggning A6. Mellan A6 och förhöjningen fanns flera 
lager som kan komma från en rost- eller hyttanläggning. Lagerföljden (B) 
(figur 6) bestod av: 

1. Svart fett kollager, 0,04–0,06 meter tjockt.
2. Rött järnoxidlager med finkornig sandig textur som delvis bestod av 

porösa klumpar, innehöll enstaka slaggbitar. Lagret låg emot kolla-
ger/förkolnad stock i norr, 0,1–0,15 meter tjockt.

3. Svart fett kollager, 0,07–0,11 meter tjockt. Lagret låg emot stock A6 i 
norr. Eventuellt förmultnad eller förkolnad stock.

4. Vitgult till svavelgult lager med grovkornig sandig textur som inne-
höll enstaka bitar slagg, ej bortgrävt.

Schaktet från Stigaregatan fortsatte ca 23 meter i sydostlig riktning. La-
gerföljden bestod av ca 0,3 meter tjockt gruslager samt ett brunt slagglager, 
0,15–0,3 meter tjockt. Inom vissa delar gjordes iakttagelser av stock- eller 
trärester som delvis stack upp ur det bruna slagglagret. Sannolikt igenfyll-
nadsmaterial från undersökningen 1983. Efter ca 77 meter ändrades schaktets 
riktning mot sydväst och grävdes ytterligare ca 37 meter. Schaktet fortsatte 
att vara ca 0,6 meter djupt och 1 meter bred i toppen.

Ett mindre schakt på ca 14 meter grävdes mot sydsydöst för att koppla 
ihop schaktet med schakt 2 och 3. I schaktet framkom ett brunt slagglager, 
0,15–0,2 meter tjockt, och under ett 0,2–0,3 meter tjockt svavelgult slagglager. 

Inom ett mindre område i schaktet (C) framkom lager som skiljde sig 
från tidigare dokumenterade lager. Området grävdes djupare och under-
söktes. Överst låg ett brunt och ett svavelgult slagglager som tidigare synts i 
princip hela schaktet. Under det framkom ett 0,1 meter tjockt oregelbundet 
beigt melerat lerlager, samt ett 0,02–0,13 meter tjockt lager av grusig sand. 
Gruslagret tunnade ut mot nordväst. I lagret stack ett par störar ut ur schakt-
väggen. Under gruslagret framkom ett svart lager bestående av lera/gyttja 
vilket innehöll kol och träflis. I lagret noterades även ljusbeige, bruna och 
gråa horisonter. Eftersom schaktet smalnade av mot botten gjordes endast 
en översiktlig dokumentation p.g.a. rasrisken. Mot botten noterades att det 
svarta lagret tunnade ut och var mer infiltrerat med den naturliga leran som 
fortsatte ned till berggrunden. Inget tydligt homogent naturligt lager fanns i 
schaktväggen. Lagerföljden (C) (figur 6)bestod av:

1. Bärlager, ca 0,3 meter tjockt.
2. Brunt slagglager, 0,15–0,2 meter tjockt. 
3. Svavelgult slagglager, 0,2–0,3 meter tjockt. 
4. Oregelbundet beigt melerat lerlager, ca 0,1 meter tjockt.
5. Grusigt sandlager vilket innehöll träflis, störar samt svarta, rostbruna, 

bruna, beigea horisonter, 0,02–0,13 meter tjockt. 
6. Svart ler- eller gyttjelager som innehöll träkol och träflis 1–1,3 meter 

tjockt.

Eftersom denna del schaktades ned till berggrunden, blev schaktdjupet 
ca 2–2,2 meter. 

Schakt 4 fortsatte ca 10 meter i sydvästlig riktning fram till nuvarande 
skatepark. I resterande del av schaktet låg djupet på ca 0,6 meter och bredden 
på ca 1 meter. Överst låg ett 0,2–0,3 meter tjockt brunt slagglager. Under det 
framkom ett 0,2–0,3 meter tjockt rostbrunt till svavelgult slagglager.

Slutligen fortsatte schaktet ca 25 meter i västnordvästlig riktning runt 
nuvarande skatepark. Innehållet i resterande del bestod av omrörda massor 
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och därav togs beslutet att inte schaktningsövervaka resterande schaktning 
runt skateparken. 

Anläggningar
Totalt framkom sju anlägg-
ningar, majoriteten av dessa 
kom i schakt 4. Två stycken 
anläggningar framkom i schakt 
3. De har tolkats vara lämningar 
från 1800-talet (figur 11).

I schakt 3 framkom två even-
tuella väggar till en eller två 
rostanläggningar, A1. Rostan-
läggningen påträffades i schak-
tets sydöstra del. Anläggningen 
var ca 0,65 meter hög och 0,2–0,3 
meter bred och bestod av 0,3x0,4 
meter stora stenar (figur 12). 

I schaktets nordöstra del 
framkom en delvis bortgrävd 
anläggning, A2. Anläggningen 
var 2,15 meter lång och 0,1–0,8 
meter djup. Anläggningen var 
bortgrävd i nordöstra delen. 
Anläggningen innehöll sva-
velgul grusig silt med enstaka 

Figur 11. Utdrag ur fastighetskartan med anläggningarna A1 och A2 placering i schakt 3. Skala 1:300.

0 2 41 Meter

¯Schakt 1

Schakt 2

A1

A2

Figur 12. Anläggning A1, raserad vägg till en yngre rost 
till höger om staven. Foto från norr, David Fahlberg.
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stenar och ett fåtal slaggbitar (figur 13). 
I schakt 4 framkom 4 anläggningar (figur 14) bland annat rostanläggning 

A3, som syntes i sydöstra schaktväggen (figur 15). Anläggningen påträffades 
ca 30 meter från Stigaregatan i riktning mot sydost. Troligtvis har övre delen 
blivit bortschaktad. Den del av anläggningen som gick att dokumentera var 

Figur 13. Anläggning A2 nedgrävning med orange fyllning och oval form. Anläggningen var delvis 
bortgrävd. Foto från sydväst, David Fahlberg.

Figur 14. Utdrag ur fastighetskartan med anläggningarna A3, A4, A5, A6 och A7 placering i schakt 
4. Skala 1:600.
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det synliga slagg-
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3 meter lång och 1,1 meter djup. Nedgrävningskanten syntes, med vad som 
såg ut att vara början av en oval bottenform. En sektion upprättades över del 
av rostanläggning A3 (figur 16).

Rostanläggningen A4 påträffades ungefär 20 meter åt sydost från Stigare-
gatan. Schaktet var delvis igenfyllt, och A4 kunde inte undersökas närmare. 

Figur 15. Översikt över anläggning A3. Foto från öst, Jimmy A Karlqvist.

1 Svartbrunt matjordslager, 0,1-0,23 meter 
tjockt.

2 Brunt utfyllnadslager bestående av sand, 
grus, slagg och småsten, 0,1-0,35 meter 
tjockt.

3 Svart slagglager varav majoriteten såg ut 
att vara krossad, slaggen var 0,05-0,15 
meter stora. 0,1-0,2 meter tjockt.

4 Svavelgult malm- gruslager med svag 
övergång till orange 0,05-0,15 meter 
tjockt.

5 Svart slagglager med större bitar slagg 

ca 0,15–0,25 meter stora, 0,03-0,1 me-
ter tjockt, rostanläggning A3.

6 Grågrönt lerigt siltlager med inslag av 
gula horisonter samt två kolhorisonter, 
0,05-0,15 meter tjockt, rostanläggning 
A3.

7 Vitgult svavellager, 0,02-0,15 meter 
tjockt.

8 Orangebrun malmsylta, (botten på 
schaktet)

9 Svavelgult slagglager 0,01-0,2 meter 
tjockt.

S
KP 1

0 1 2 3

+ 123,13

m.ö.h. SÖ NV

Nedlagd kabel övertäkt med grus

2
3

4
5

6

7
8

9

1

S

S

S

S

A3

Figur 16. Sektion över del av rostanläggning A3 i schakt 4. Nordvästra delen av anläggningen hade 
täkts med grus. Lager 5 och 6 utgör A3. Skala 1:40.
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Troligtvis fortsättning på anläggning A3. Anläggningen bestod av ett rött 
järnoxidlager som begränsades av tre stenar längst åt sydost. Lagret innehöll 
slagg, träflis och en stör som var ca 0,05 meter i diameter (figur 17). Lager-
följden bestod av:

1. Brunsvart matjord, 0,05–0,1 meter tjockt.
2. Brunt slagglager med grusig silt, 0,2–0,3 meter tjockt.
3. Falurött slagglager, 0,12 meter tjockt.
4. Svavelgult slagglager, 0,2–0,3 meter tjockt.

Figur 17. Översikt över rostanläggning A4 markerade med svart. Foto från väst, Jimmy A Karlqvist.

Figur 18. Översikt över rostanläggning A5. Foto från nordost, Jimmy A Karlqvist.
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Rostanläggning A5 på-
träffades i norra delen av 
grusplanen, under löpar-
banan. Anläggningen var 
ca 1,1 meter lång och upp-
skattningsvis 0,1–0,3 meter 
djup (oklart p.g.a. vatten-
fyllt schakt). Anläggningen 
såg ut att vara nedgrävd 
i ett beigefärgat naturligt 
ler- siltlager. Fyllningen 
bestod av rött järnoxidla-
ger och slagg (figur 18).

Ungefär i mitten av 
grusplanen, ca 30 meter åt 
sydväst från idrottshallen, 
påträffades anläggning A6 
(figur 19). Anläggningen 
bestod av två stockar som 
låg i öst-västlig riktning. 
Stockarna framkom mellan 
två hårda ytor. Den norra 
stocken var dåligt bevarad, 
och uppskattningsvis ca 
0,25 meter i diameter. Den 
södra stocken var betydligt 
bättre bevarad och var ca 
0,20 meter i diameter. Ett 
prov för dendrokrono-
logisk analys sågades ut ur stocken (PD921.A6). Under stocken framkom 
ytterligare en stock. Stockarna framkom på ett djup av 0,5–0,6 meter under 
nuvarande marknivå.

Anläggning A7 (figur 20) påträffades i det mindre schaktet som grävdes 
för att ansluta schakt 4 till schakt 2 och 3. Anläggningen framkom på ett djup 
av ca 1 meter. Av det som noterades i schaktväggarna och schaktbotten var 
anläggningen 4 meter bred och minst 1 meter lång. Anläggningens fullstän-
diga utbredning kunde inte fastställas, utan fortsatte in i alla schaktväggar. 
Anläggningens djup och innehåll bestod av ett 1-1,3 meter tjockt tydligt svart 
ler- eller gyttjelager. Lagret innehöll träkol och träflis. Anläggningen antas 
vara en äldre sträckning av Gruvbäcken. Prover för makrofossilanalys togs 
på tre olika nivåer.

Analyser

Makrofossilanalys
Totalt samlades tre jordprover in för makrofossilanalys. Alla proverna togs från 
bottenlagret i anläggning A7. Avsikten med provtagningen och dateringarna 
var att utröna typ av anläggning, ålder och funktion. Provet längst ner togs 
på 120,55 meter m.ö.h. det andra provet togs på 120,67 m.ö.h. och det tredje 
på 121,14 m.ö.h. Analysen visade att anläggningen med största sannolikhet 
utgjorde Gruvbäckens bottenfåra. Materialet i bäcken dominerades av träflis, 
träkol och ris (främst granris), samt våtmarksväxter. Det bestod dels av växt-

Figur 19. Översikt över anläggning A6, två stockar i öst-västlig 
riktning. Foto från nordväst, Jimmy A Karlqvist.
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delar som avsatts där samma säsong som området fylldes igen, men också av 
äldre material som eroderats fram av bäcken ur äldre lager. 

Sammantaget utgjorde träflis, träkol, ris och våtmarksväxter 86 % av det 
totala botaniska materialet. Analysen visade på tre möjliga ursprung, från 
vegetation i bäcken, från närliggande fuktängsmiljöer eller från djurdynga. 
Av dessa är ett ursprung i dynga mest troligt, vilket stöds av förekomsten av 
djurhår och att en hyttmiljö funnits i området. Analyserna genomfördes av Fil. 
Dr. Jens Heimdahl, arkeobotaniker vid Statens historiska museer. Resultaten 
från analyserna integreras delvis i följande tolkningsavsnitt och för vidare 
presentation av metod och resultat hänvisas till Heimdahls rapport, bilaga 1.

Dendrokronologisk analys
Från anläggning A6 sågades ett prov, vilket lämnades för dendrokronologisk 
analys till Hans Linderson vid Lunds universitet. Stock A6 hade endast 39 
synliga årsringar. Provet skickades därefter för 14C-analys till Ångströmlabo-
ratoriet, Uppsala universitet. Redan i fält ansågs det rimligt att anläggningen 
kunde vara fortsättningen av den hytt- och dammanläggning som påträf-
fades år 1983. Det gjordes därför även en genomgång av proverna från 1983 
av Hans Linderson. Provet taget från A6 visade på en samstämmighet med 
proverna från dammvallen. Genomgången av det äldre materialet visade 
att dammvallen bör vara uppförd 1378 eller något år senare. För utförligare 
rapport, se bilaga 2.

Figur 20. Översikt över anläggning A7, rester av Gruvbäcken. Foto från väst, Jimmy A Karlqvist.

Figur 21. Vedartsanalys

Anl. nr Kontext Tall Gran Björk Till 14C-analys
A3 Lager 6 X   ca 3 årsringar, max. 50 år från bark
A6 Trästock X   3 årsringar, max. 60 år från bark
A7:1 Kvist   X 1 år
A7:2 Kvist   X 1 år
A7:3 3 starrfrukter    
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Vedartsanalys
Vedartsanalysen konstaterade att proven från A3 och A6 bägge var av tall. 
Kolprovet från A3 hade ca 3 årsringar, med en egenålder på max 50 år. Provet 
från A6 hade ca 3 årsringar med en egenålder på ca 60 år. Vedartsanalysen 
genomfördes av Hans Linderson vid Lunds Universitet och Thomas Bartholin 
vid Scandinavian Dendrodating. I samband med makrofossilanalysen valdes 
en starrfrukt och två björkkvistar ut. Vedartsanalysen av dessa genomfördes 
av Ulf Strucke SHMM Arkeologerna. 

14C-analys
Totalt skickades fem prover för 14C-analys. Ett av proverna togs från botten 
av ett kollager i anläggning A3:s schaktvägg. I samband makrofossilanalysen 
valdes tre prover med en så låg egenålder som möjligt ut. Det femte togs från 
anläggning A6. Provet från A6 togs från de innersta/äldsta av de 39 årsringarna. 
För beräkning av egenålder skall även läggas cirka 20 årsringar som bedömdes 
saknas i sågskivan. Proverna skickades för 14C-analys till Ångströmlaborato-
riet, Uppsala Universitet.

Figur 22. Resultat från 14C-analysen. Kalibreringen är gjord i OxCal 4.2 med kalibreringskurvan 
IntCal13 (Bronk Ramsey 2009).

Anl. nr Kontext 14C BP Kalibrerat 1 σ Analysnummer
A3 Lager 6 922±28 1040AD (42,4%) 1100AD Ua-54267
   1110AD (25,8%) 1160AD 
A6 Trästock 614±29 1295AD (27,7%) 1330AD Ua-54564
   1340AD (27,0%) 1370AD
   1380AD (13,5%) 1395AD 
A7 Gruvbäcken Prov 1 3 472±34 1880BC (24,6%) 1840BC Ua-55688
   1830BC (43,6%) 1740BC 
A7 Gruvbäcken Prov 2 421±30 1435AD (68,2%) 1480AD Ua-55689
A7 Gruvbäcken Prov 3 4 775±34 3640BC (7,6%) 3620BC Ua-55690
   3600BC (60,6%) 3520BC 

Figur 23. Fotografi från 1914 med gamla rostbås (kallrostar) på varpen. Foto: Karl-Erik Forsslund, 
Dalarnas museums arkiv.
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Tolkning och diskussion
Det är inte enkelt att tolka lämningarna utifrån en så här begränsad undersök-
ning. Från de observationer som gjordes vid schaktningsövervakningen, bör 
området närmast nuvarande skatepark, vara till stora delar omrört med få 
äldre rostlämningar. Anläggningen A1 och A2 är troligtvis från 1800-talet. I 
Dalarnas museums arkiv finns flertal fotografier över kvarteret Hyttgården. 
På en av dessa fotografier finns rostanläggningar som skulle kunna vara av 
samma typ som rostanläggning A1 (figur 23).

Anläggning A3, A4 samt A5 som påträffades i slänten upp mot Stigare-
gatan är troligtvis rostanläggningar vilka blivit skadade under 1960-talets 
exploateringar i kvarteret. Troligtvis är anläggning A3 och A4 delar av en 
större sammanhängande rostanläggning, sannolikt kallrost. En del kallrostar 
hade byggnadsmaterial av gråsten och var antingen nedgrävda eller inbyggda 
i en slänt. Kallrostarna kunde sedan användas i flera år framöver (Lindroth 
1955:17–22).

Anläggning A6 är sannolikt fortsättningen på en timmerkonstruktion inom 
den hyttanläggning och dammvall som påträffades år 1983 (figur 24). Den rek-
tifierade planritningen (översiktsplan 1) från år 1983 samt dateringen från A6 
gör det sannolikt att det är fortsättningen på vad som tolkats som en dammvall. 
I rapporten från år 1983 nämns att bottennivån inte kunde fastställas i östra 
och västra delen av undersökningsområdet. Istället påträffades ålderdomlig 
slagg i framförallt västra delen. Det tolkades så, att det troligtvis finns en äldre 
anläggning under den som undersöktes och att den med största sannolikhet 
fortsätter västerut (Holmström 1983:8). De hårda ytorna som framkom i nära 
anslutning till A6, skulle kunna vara resultatet av diverse utfällningar, främst 
järn i slagg som legat i en fuktig miljö och har på så sätt korroderat ihop. 

I anläggning A7 togs tre stycken makrofossilprov. Proverna tillsammans 
med anläggningens djup och innehåll, samt rektifierade historiska kartor 
stärker tolkningen att anläggningen är en äldre del av Gruvbäcken (figur 
25). Sammanfattningsvis visade makrofossilanalysen inga större skillnader 
mellan de tre proven, materialet dominerades av träflis, träkol och granris, 
samt våtmarksväxter, de utgjorde 86 %. Från makrofossilproverna valdes även 
tre prover ut för 14C-analys, resultatet fick ett stort tidsspann 3600 f.Kr.–1480 
e.Kr. Bevisligen är materialet i bäckfåran omrört. Vilket kan förklaras genom 
att materialet blivit omlagrat i och med att vattentillförseln varit såpass stark 
att organiskt material successivt omlagrats av densamma. Därtill har anläg-
gandet av Gruvbäckens träskoning, påverkat materialet. 

Materialet fick spridda date-
ringar och visar på skilda ursprung, 
vegetation i bäcken, närliggande 
fuktängsmiljöer, eller från kreaturs-
dynga. Makrofossilanalysen visade 
att majoriteten av materialet är krea-
tursdynga, då även stora mängder 
djurhår påträffades. Eftersom ma-
terialet är omrört finns även inslag 
av makrofossil från äldre perioder, 
men den övervägande delen av 

0 2 41 Meter

¯
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Figur 24. Översiktsplan 1 från undersökningen 
1983, rektifierad mot fastighetskartan med 
anläggning A6 i schakt 4. Skala 1:200
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innehållet bör ha tillkommit i samband med hyttdriften. Det kan eventuellt 
ha skett vid uppförandet av någon typ av timmerkonstruktion som utgjort 
erosionsskydd till Gruvbäcken. Liknande lager men med en tydligare stra-
tigrafi och bevarade timmerkonstruktioner har tolkats som kantskoning till 
Gruvbäcken. Dessa har påträffats öster om undersökningsområdet, bland 
annat i kvarteret Teatern (Bergold & Forsberg 2016) och kvarteret Västra 
Falun (Wehlin 2017). 

Anläggningarna fortsatte utanför schaktet och det gick således ej att fast-
ställa deras fullständiga utbredning och funktion. Dalarnas Museum förordar 
inga ytterligare arkeologiska insatser för det aktuella arbetsföretaget. Däremot 
bör eventuella framtida markarbeten i området vara ytterst restriktivt. Dels 
med tanke på lämningarnas ålder men också med tanke på att hyttlämningar 
som påträffades år 1983 ligger kvar. Om en utbyggnad av skateparken blir 
aktuell, bör området undersökas genom en fullständig arkeologisk under-
sökning då det sannolikt finns flertal lämningar kopplade till den medeltida 
hyttverksamheten inom området.

Förmedling
Enligt länsstyrelsens förfrågningsunderlag var länsstyrelsen och Falu kom-
mun de primära målgrupperna. Förfrågningsunderlaget betonade dock att 
även allmänheten borde få information. Museet skulle därför ha beredskap i 
fält för att informera besökare om den pågående undersökningen. 

Figur 25. Ellséns karta över Elsborgs hyttor 1861 rektifierad mot fastighetskartan med anläggning A7 
i schakt 4. Skala 1:2000.
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Dalarnas museum har ett stort ansvar att förmedla och stärka det långsiktiga 
arbetet med kunskapsuppbyggnad för framtida generationer. Skateparken 
besöks dagligen av vuxna, ungdomar samt barn, och undersökningen väckte 
uppmärksamhet i alla ålderskategorier. Det är viktigt att allmänheten aktivt 
kan ta del av ny kunskap om Faluns historia därför avsattes tid till att kom-
municera med de som var intresserade. 

En informationsskylt togs fram och sattes upp i samband med att under-
sökningen påbörjades. När tid inte fanns eller arkeologerna inte var på plats 
fungerade den som ett komplement (figur 26). 

Sammanfattning
I samband med att Falu kommun skulle bygga ut skateparken samt anlägga 
belysning vid densamma i kvarteret Hyttgården i Falu stad, har arkeologer 
från Dalarnas museum genomfört en arkeologisk undersökning i form av 
schaktningsövervakning. Övervakningen resulterade i att sju anläggningar 
kopplade till gruv- och hyttverksamheten kring Falu gruva påträffades. 
Dateringarna av anläggningarna hamnade i medeltid. De tolkades vara läm-
ningar efter hytt- och rostanläggningar samt Gruvbäcken. 

Om en utbyggnad av skateparken blir aktuell, bör området undersökas 
arkeologiskt då det sannolikt finns flertal lämningar kopplade till den me-
deltida hyttverksamheten inom området. 

Figur 26. Informationsskylt om den arkeologiska undersökningen till vänster. Foto: Jimmy A Karlqvist.
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 Dendrodating
 Hans Linderson, Lunds Universitet
14C-analys: Ångströmlaboratoriet, Uppsala 
 Universitet
Utförandetid: 2016-05-04–2016-08-31
Total yta: 920 kvadratmeter
Undersökt yta: 497 kvadratmeter
Schaktlängd: 180 meter
DM projektnummer: 1612
DM diarienummer: 21/16
DM fotoaccesion: 2016 49
DM fyndaccesion: Inga fynd tillvaratagna
Arkeologisk personal: Jimmy A Karlqvist, David Fahlberg
Projektansvarig: Jimmy A Karlqvist

Dokumentationsmaterialet i form av 9 shape-filer, 27 foton och 1 sektionsrit-
ning förvaras på Dalarnas museum.
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Bakgrund och syfte
Under den arkeologiska schaktövervakningen 
vid Hyttgården 7 togs tre jordprover från ett 
organiskt lager för makroskopisk analys. Den 
provtagna lämningen ligger i en hyttmiljö som 
varit i bruk mellan 1200- och 1800-talet. Genom 
området leddes Gruvbäcken för vattenkraft till 
hyttorna, och det är lämningar av denna bäck 
som undersökts. Den provtagna lämningen be-
står av ett ojämnt utbildat skikt med organiskt 
material i kontakten mellan bäckens igenfyll-
nadsmassor och den leriga silten som bäckfåran 
går ner i. Bottenprovet togs i och ovanför det 
som tolkas som ett påverkanshorisont i substra-
tet. Topprovet från lagret strax under ett lager av 
slagg som antagits utgöra bäckens botten under 
1800- och 1900-tal.

Frågeställningarna inför analyserna gäller 
vad materialet i dessa organiska skikt repre-
senterar i form av miljö och verksamhet, och 
huruvida de skiljer sig/liknar varandra. Ytter-
ligare ett syfte är att välja ut material med kort 
egenålder för 14C-dateringar.

När de tre proverna från lagret daterades 
blev resultatet följande: 1) Botten: Kvistfragment 
daterat till 1890-1730 BC (bronsålder); 2) Mitten: 
Kvistfragment daterat till 1420-1520 (senme-
deltid); 3) Toppen: Starrfrukter daterade till 
3650-3510 BC (neolitikum). Ett resultat som kan 
tyckas märkligt och som kräver en förklaring, 
vilket varit ett kompletterande syfte.

Metod
Provtagningen genomfördes av arkeologerna 
under utgrävningen. Provvolymen låg mellan 
2 och 3 liter. Inkomna till laboratoriet prepare-
rades proverna genom flotering och våtsiktning 
(minsta maskstorlek 0,25mm) enligt metod be-
skriven av Wasylikowa (1986). Identifieringen 
av materialet skedde under ett stereomikroskop 
med 7-100 gångers förstoring. I samband med 
bestämningarna utnyttjades litteratur (främst 
Cappers m. fl. 2009) samt referenssamlingar av 
recenta fröer. Den makroskopiska analysen har 
främst behandlat växtmakrofossil (som inte är 

ved eller träkol), men även puppor, fekalier, 
smältor, slagg, ben mm har eftersökts. I det 
följande anges alla typer av fröer, frukter, del-
frukter, acener etc. som ”fröer” eller ”frukter”.

Det provtagna lagret är begränsat från senare 
markhorisonter i stratigrafin genom skarpa 
kontakter med överliggande lager vilket visar 
att den postdepositionella bioturbationen varit 
begränsad. Dock finns i proverna lämningar 
av rottrådar som främst antas representera flo-
ramiljöer i äldre tid, men som också kan vara 
av yngre datum. De makroskopiska resterna i 
lämningarna uppvisar dock en sådan samman-
sättning och bevarandegrad att de i sin helhet 
kan betraktas som liggande in situ sedan lagrets 
tillkomst och eventuell omlagring av material 
har främst skett innan depositionstillfället.

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

Det kvalitativa innehållet av makroskopiskt 
material styrs i hög utsträckning av en handfull 
tafonomiska faktorer kopplade till de avfalls-
källor 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 fem ekologisk-kulturella kategorier 
(1: vatten; 2: äng/bete – i arkeologiska miljöer 

Bilaga 1 Makroskopisk analys

Teknisk rapport

Jens Heimdahl, Arkeologerna, SHMM, 2017-01-13 
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ofta representerade dynga eller foder; 3: Ogräs 
– lokal flora och ogräs från åkerbruk; 4: Träd; 5: 
Insamlade bär – i arkeologiska miljöer ofta från 
latrinavfall). 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
I detta fall är det viktigt att i första hand göra 
en tolkning utifrån dateringarna som kan tyckas 
förvirrande. Resultaten spretar med 5000 år och 
det äldsta materialet kommer från det översta 

lagret etc. Detta förhållande förklaras rimligen 
av materialets natur som antagits komma från 
Gruvbäckens igenfyllda fåra. Det kan beskrivas 
som en alluviell grovdetritusgyttja – d.v.s. orga-
niskt material som avsatts på botten av bäcken 
och successivt omlagrats av denna. Materialet i 
bäcken består dels av växtdelar som avsatts där 
samma säsong som området fylldes igen, men 
också av äldre material som eroderats fram av 
bäcken ur äldre linser som legat begravda i den 
sand bäcken passerat igenom.

Det här innebär att materialet i den provtagna 
gyttjan är mångåldrigt och ligger blandat – d.v.s. 
även om åldern på gyttjans avsättning sannolikt 

Hyttgården 7 Falun PM 1 2 3

Kontext B
ot

te
n

M
itt

en

To
pp

en

Volym/l 3 2,7 2,2
Träflis & bark ●●● ●●● ●●●
Träkol ●● ●●● ●●●
Pinnar/kvistar ●● ●
Granbarr ●● ●● ●●
Stamdelar örter ●●
Rottrådar ● ●● ●●
Vitmossa (Sphagnum spp.) ●●
Mossa (olika arter) ● ●

Animaliska rester Djurhås (ospec) ●● ● ●
Svenskt namn Latinskt namn
Nate (ospec.) Potammogeton spp. 3
Vattenmöja Ranunculus aquatilis 2
Daggkopa Alchemilla  spp.
Slankstarr-typ Carex flacca- type 16 14 3
Knaggelstarr-typ Carex flava- type 7 8 14
Hundstarr-typ Carex nigra- type 10 15 15
Gråstarr-typ Carex canescens -type 1 1 2
Kärrtistel Circium cf. palustris 1
Blåtåtel Molina caerulea 2
Blodrot Potentilla erecta 1 4
Brunört Prunella vulgaris 1
Smörblomma Ranunculus acris 4
Småsäv Scirpus/Eleocaris sp. 1
Säv Schoenoplectus lacustris 1
Dvärglummer Selaginella selaginoides 1
Knölsyska Stachys palustris 1
Revormstörel Euphorbia helioscopa 1
Jordrök Fumaria officinalis 1
Pilört Persicaria laphatifolium 1
Revsmörblomma Ranunculus repens 3 2
Bergssyra Rumex acetocella 1
Björk Betula spp. 3
Gran Picea abies 1
Kråkbär/Nordkråkbär Empetrum nigrum/hermaphroditum 1 1
Smultron Fragaria vesca 1
Hallon Rubus idaeus 1 1
Lingon Vaccinium vitis-idaea 1

Övr Viol (ospec.) Viola spp. 1
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Buskar/träd
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kan dateras till perioden strax före övertäckan-
det, så är materialet i gyttjan av blandad ålder. 
Detta gör det svårt, om inte omöjligt att skapa en 
sammanhängande ekologisk och kulturell bild 
utifrån gyttjans innehåll, eftersom den speglar 
miljöer och aktiviteter över 5000 år eller mer. 

Som tidigare nämnts är det dock rimligt att 
tänka sig att en betydande del av materialet 
också speglar den miljö som rådde när fåran 
lades igen, och utifrån detta kan ett försiktigt 
försök till miljörekonstruktion ändå göras. Ett 
argument för detta är det stora inslaget av gran-
ris som blir vanligt i området först kring 1000 
f.Kr. och sålunda inte representerar de äldsta 
perioderna. Innehållet för de tre proverna är så 
pass likartat att de huvudsakligen kan diskute-
ras tillsammans i fråga om vad de representerar.

Materialet domineras av träflis, träkol och ris 
(främst granris), samt ur botaniskt hänseende 
av våtmarksväxter med tre möjliga ursprung: 
från vegetation i bäcken, från närliggande fukt-
ängsmiljöer eller från djurdynga. Sammantaget 
utgör detta material 86 % av det totala botaniska 
materialet, och bevisligen kommer en del av 
det från äldre tider (neolitisk datering av starr-
frukter) och speglar då troligtvis vegetationen i 

bäckfåran under denna tid. Att det i övrigt kan 
röra sig om kreatursdynga stöds av förekomsten 
av djurhår. Ett ursprung i dynga stämmer väl 
överens med den hyttmiljö som fanns i området 
när bäckfåran flyttades. Kanske kring senmedel-
tid (1420-1520 e.Kr) med tanke på dateringen. 
Marken i sådana miljöer tenderar med tiden att 
bli impregnerad med djurdynga. 

Det finns mindre skillnader mellan de tre 
provtagna skikten, vilket snarast beror på till-
fälligheter. I lager 1 finns t.ex. ett tydligt inslag 
av bär (hallon, smultron, lingon och kråkbär) 
som mycket väl kan komma från latrinavfall. 
Att sådant påträffas blandat med kreatursdynga 
är inte ovanligt och kan tyda på att materialet 
stackats tillsammas innan de brukats som 
gödsel.

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

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

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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2 November 2016
Prov nr: 50938-50948 samt 83280  
Antal sågprov: 11+1
Dendrokronologiskt objekt: Analys av prover 
tagna 1983 samt ett nytt prov.
Resultat: Resultatuppgifter inom parentes är 
inte helt säkra uppgifter.

Kommentarer till nedanstående 
resultattabell kursiv text nedan avser C14/
dendro-komplettering
Ovanstående undersökning har analyserats 
dendrokronologiskt vid flera tillfällen. Första 
gången var 1983 (Bartholin) senare 1998 (Eg-
gertsson) och inför denna rapport. Proverna är 
svårdaterade varvid de inte är avrapporterade 
annat än muntligen. Detta har lett till en felak-
tighet i Fredrik Sandbergs rapport, Dalarnas 
museum 1998-02-16. Med denna rapport avser 
jag att klarlägga de nu kända resultaten.

A) Prover med maximalt 72 årsringar 
(därmed alla prover utom 50938 & 50942) 
insamlat 1983 
Samtliga daterade prover får yttersta årsring 
daterad till perioden år 1360-1377. Provet med 
den yngsta årsringen uppvisar vankant så att 
fällningstiden blir vinterhalvåret 1377/78. I 
princip kan de övriga proven vara hur unga 
som helst. Protokollen från 1983 då mätningarna 
gjordes saknar infor mation om antalet årsringar 
i splinten, vilket annars kunnat förhindra de 
så kallade ”efterdate ringarna” (terminus post 
quem). Men eftersom flera prov dateras inbör-
des så som de skulle göra om de växte i samma 
skogsbestånd är det mer troligt att några eller 
alla är avverkade samtidigt.

Helhetsmönstret på dateringarna antyder det 
samma. Jag har därför valt att ange i kolumnen 
längst till höger en *logisk datering, normalt är 
den baserad på fältnoteringar och/eller iaktta-

Bilaga 2 Dendroanalys

Dendrokronlogisk analys av prover från kvarterat Hyttgården, Falun
Hans Linderson

Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, rapport nr 2016:52
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Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, rapport nr 2016:52 

Hans Linderson 
DENDROKRONOLOGISK ANALYS AV PROVER FRÅN KVARTERET 

HYTTGÅRDEN, FALUN  
Uppdragsgivare: Jimmy Axelsson Karlqvist, Dalarnas museum, box 22, 791 21 Falun 
 023-765523, jimmy.axelssonkarlqvist@dalarnasmuseum.se projekt 1612 
Område: Falun Prov nr:50938-50948 samt 83280  Antal sågprov: 11+1 
Dendrokronologiskt objekt: Analys av prover tagna 1983 samt ett nytt prov.    
Resultat: 

 
Dendro 
nr: 

Provområde & 
Prov/stocknr: 

Kontext Träd-
slag 

 
Antal år 
(1 radier 
om ej 
annat 
anges) 

Splint (Sp) 
Bark (B) 
Vankant (W) 

Datering 
av 
yttersta 
årsring i 
provet  

Beräknat 
Fällningsår 
E(Efter)  
V(vinterhalv-
året) 

Kommentarer 
En mer vågad 
precision av 
dateringar 

50938 C1, DP3 Hytt-
anläggning 

Tall 226 W? 1315 E 1315 (V 1315/16) 

50939 D4, DP1 stock 
6 

Dammvall Tall 49 ej W 1370 E 1370 (1375-1380)* 

50940 D4, DP1 stock 
7 

Dammvall Tall 40 ej W 1360 E 1360 (1375-1380)* 

50941 D4, DP1 stock 
5 

Dammvall Tall 46 ej W 1369 E 1369 (1375-1380)* 

50942 E2, DP5 Byggnad Tall 305 ej W 1281 E 1281 (1282-1400) 
50943 C2, DP4 Hytt-

anläggning 
Tall 72 W? Ej 

datering 
-  

50944  C1, DP2 Hyttanlägg
ning 

Tall 47 ej W Ej 
datering 

-  

50945 D4, DP1 stock 
3 

Dammvall Tall 55 W? 1375 E 1375 (1375-1380)* 

50946 D4, DP1 stock 
4 

Dammvall Tall 55 ej W Ej 
datering 

-  

50947 D4, DP1 stock 
1 

Dammvall Tall 51 W 1377 V 1377/78  

50948 D4, DP1 stock 
2 

Dammvall Tall 54 ej W 1375 E 1375 (1375-1380)* 

83280 PD921 A6 Tall 39+c20;3 Sp=14,+c20W C14-
resultat 

1346-1466 (1380±5) 

Resultatuppgifter inom parentes är inte helt säkra uppgifter. 
 
Kommentarer till ovanstående resultattabell kursiv text nedan avser C14/dendro-komplettering 
Ovanstående undersökning har analyserats dendrokronologiskt vid flera tillfällen. Första gången var 1983 
(Bartholin) senare 1998 (Eggertsson) och inför denna rapport. Proverna är svårdaterade varvid de inte är 
avrapporterade annat än muntligen. Detta har lett till en felaktighet i Fredrik Sandbergs rapport, Dalarnas 
museum 1998-02-16. Med denna rapport avser jag att klarlägga de nu kända resultaten. 
 
A) Prover med maximalt 72 årsringar (därmed alla prover utom 50938 & 50942) insamlat 1983  
Samtliga daterade prover får yttersta årsring daterad till perioden år 1360-1377. Provet med den 
yngsta årsringen uppvisar vankant så att fällningstiden blir vinterhalvåret 1377/78. I princip kan de 
övriga proven vara hur unga som helst. Protokollen från 1983 då mätningarna gjordes saknar infor-
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gelser gjorda på proverna i laboratoriet, vilket 
saknas i skrivande stund. Byggnaden bör därför 
vara uppförd 1378 eller något år senare.

B) Prover med minst 200 årsringar(prov 
50938 & 50942)
Proven dateras till efter år 1315 (prov 50938) 
respektive efter år 1281(prov 50942).  Prov 50938 
har bedömts (år 1983) som om det möjligen upp-
visar vankant. Det skulle leda till en fällningstid 
vinterhalvåret 1315/16. Detta är inte bekräftat 
så i skrivande stund bör provet betraktas som 
daterat till efter 1315. Det hela är lösbart då 
proverna ligger lagrade på annan ort (några få 
prover har sänts bort, jag vet inte om det gäller 
dessa prover).

Dessa två prover korsdateras dåligt sinse-
mellan, så att de förefaller leva sina egna liv. 
Dess tidserier täcker inte tidsserierna från de 
träden som är avverkade i slutet av 1370-talet 
så någon dendrokronologisk analys mellan 
grupperna kan således inte göras. Båda proven 
har en lokal proveniens eller möjligen mer mot 
centrala Dalarna.

Prov 83280 analyserat 2016
Inlämnades i år för datering med frågeställ-
ningen om det tillhörde ovanstående grupper. 
Det har inte kunnat bekräftas, provet är inte 
daterat, vilket man kunde förvänta sig trots det 
lilla antalet årsringar. Min bedömning är därför, 
något vågat, att det inte är kommet från samma 
konstruktion och tidsområde som de övriga 
undersökta timren. Prov är taget för C14-analys, 
ÅR 3±2 (innersta /äldsta) av 39. Resultatet ger 1290-
1410. För beräkning av egenålder skall även läggas 
cirka yngre 20 årsringar som beräknas saknas i såg-
skivan. Den bästa korsdateringen inom perioden fö-
reslår år 1320. Beräkning: 1320+36+20=1376. Detta 
samstämmer mycket bra med grupp A.1/12-2016.

Beskrivning av tabellen ovan
”Dendroidentitetsnummer”, är en unik identitet 
för varje prov hanterade på laboratoriet.

”Antal år”, årsringar som är analyserade 
i vissa fall har det inte varit möjligt att mäta 
årsringsbredden, då har årsringarna räknats, 
vilket har markerats med ”+n”.

I samma kolumn förekommer någon gång 
noteringen ”ew” eller ”lw” dessa termer härrör 
från engelskans early wood (vårved) och late 

wood (sommarved) och beskriver graden av 
den yngsta/sista årsringens utveckling. Detta 
indikerar att virket är avverkat på sommaren.

”splint, vankant, bark” indikerar hur många 
årsringar som saknas i provet. Förutsatt att 
provet går att datera och man har vankant eller 
bark i provet så får man en årsexakt datering 
(extrema undantag finns). ”nära vankant” 
uppges när det finns indikationer om detta, till 
exempel i fältanteckningar eller om en sågskiva 
följer en naturlig kurvatur i rundvirket. Om 
vankant (den rundade avslutningen av virket 
där barken har försvunnit) saknas och splinten 
syns kan man beräkna fällningsåret med hjälp 
av splintstatistiken för olika trädslag och förhål-
landen. Vanligtvis används 17±7 år på ek och 
en mer varierad bild på tall med en maximal 
variation på ± 20 år. Saknas splinten (”ej sp”) 
anges en så kallad ”efterdatering” (terminus post 
quem). Virket får då en äldsta möjliga datering. 
Teoretiskt kan virket vara hur ungt som helst 
men mer troligt handlar det om upptill några 
tiotal år senare avverkning än angivna efterda-
tering. Detta diskuteras vanligtvis i rapporten. 
Anges sp=0 menas splinten observeras utanför 
ytterst/yngsta årsring men årsringen är inte 
inmätt eftersom den inte är komplett.

”Datering av yttersta årsring i provet”, är all-
tid årsexakt vid en datering. Om provet inte kan 
korsdateras med en daterad dendrokronologisk 
serie anges ”ej datering”. Detta uppträder oftast 
vid ett litet årsringsantal (unga/snabbvuxna/
kraftigt nedbrutna träd), udda trädslag (i Sve-
rige är ek och tall bäst), för få prover från den 
undersökta konstruktionen, störd tillväxt etc.

”Beräknat fällningsår” här görs en beräkning 
utifrån dateringen av den yttersta årsringen i 
provet och hur många årsringar som beräknas 
saknas i provet. Felmarginalen som anges täcker 
mer än 95 procent av proverna. Finns barken 
eller vankanten kvar på provet ges dateringen 
påföljande vinterhalvår om inga andra note-
ringar har gjorts. Vinterhalvåret avser trädets 
viloperiod så att ingen årsringsbildning sker 
i stamvirket, viloperioden påbörjas normalt i 
augusti och pågår till maj söder om Norrlands-
gränsen (ungefär Dalälven). Stamvirkets vilope-
riod blir succesivt längre mot fjällens trädgräns.

I kolumnen längst till höger har en mer vågad 
precisering av dateringen getts. 
_________________________________
Hans Linderson, Laboratorieföreståndare, 
Lunds Universitet
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