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Inledning
Kvarteret Västra Falun ligger vid Hälsingtorget, strax väster om ån i centrala 
Falun (figur 1). Kvarteret begränsas av Stigaregatan, Myntgatan, Engelbrekts-
gatan och Gruvgatan. Bebyggelsen i en stor del av kvarteret revs på 1960-talet 
och rivningstomterna har sedan dess använts för bilparkering. Under senare 
år har större delen av kvarteret bebyggts och där finns snart kontor, bostäder, 
garage och ett nöjespalats. Förundersökningen berörde fastigheten Västra 
Falun 8 i den sydvästra delen av kvarteret, i hörnet Gruvgatan–Engelbrekts-
gatan. Där låg tidigare en bensinstation och marken på fastigheten har delvis 
blivit sanerad. Västra Falun 8 ligger inom fornlämning Falun 68:1, vilket består 
av Faluns äldre stadslager. Läget i närheten av Hälsingtorget och Falu bro 
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Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan över Falu stad. Undersökningsområdet markerat med blått centralt 
i bild. Skala 1:10 000.
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innebär att fastigheten ligger inom ett område som har varit av stor betydelse 
för Faluns äldre historia. Inom området finns förutsättningar för att rester av 
äldre tiders bebyggelse samt verksamhet kring Faluns äldre stadskärna har 
bevarats under marken. Länsstyrelsen har därför beslutat om en förundersök-
ning, dnr 431-653-2016. Undersökningen utfördes av arkeologer på Dalarnas 
museum hösten 2016. Exploatör var Västra Falun Fastighets AB. Målgrupp 
var länsstyrelsen och företagaren.

Kunskapsläge
Centralt inom Världsarvet Falun och riksintresset Falu stad (K 8015) ligger 
kvarteret Västra Falun som är en del av fornlämning 68 och hör till de för-
modligen äldsta och mer betydelsefulla delarna av staden. Kopparvågen var 
en viktig länk i kopparframställningskedjan och transportsystemet. Kvarteret 
ligger i sluttningen längs vägen från gruvan ner mot ån och Tisken, viktig för 
transport och handel.

Medeltida belägg och bebyggelse
Falu gruva har det äldsta kända skriftliga belägget i trakten, biskop Peters 
bytesbrev från 1288, men gruvbrytningen startade förmodligen ett halvt mil-
lennium tidigare. Belägget för Born från 1336 tillhör de äldre, det avser den 
gård som sedan blev kungsgård. Äldsta belägget för namnet Falun är från 
år 1400. Det visar att Falan var tingsplats, i dombrevet står ”ting waro oppa 
falene” (DD57). Det finns fler medeltida dokument i Diplomatarium Dalekar-
licum (DD). Några nämner ting på Falan, t.ex. DD87 från 1439.

De äldsta omnämnandena av Falu bro är nästan lika gamla som för Falan. 
Från 1405 finns ett dokument som nämner ”een gardh ligghiandhe a hed-
hene wit fala broo som kallas Heynearfuit” (DD655). Ett dokument från 1438 
handlar om kyrkans köp av fyra tomter vid bron vid falorne. Det var en tomt 
”jngisarff”, två tomter vid ”knapzarff” och ”the fiærdhe swa som liggher widh 
for:da broo westhan til.” (DD868). Det var således bara en tomt som låg nära 
bron, de andra låg en bit ifrån. Ingarvet kan syfta på gården nära gruvan, 
dagens Ingarvet. Var Knapzarvet låg är okänt. Den fjärde gården kan ha legat 
i det nu aktuella området. 

Det sätt på vilket benämningarna Falan och Falu bro används i dokumen-
ten tyder på att Falan och bron var viktiga utgångspunkter för orienteringen 
i området, de bör således utgöra gamla och välkända referenspunkter. 

Hur omfattande den medeltida bebyggelsen var framgår inte i det skrift-
liga källmaterialet. I Älvsborgs lösen från 1571 nämns 15 personer på Falan, 
tre på Åsen, en i Östanfors och 16 på Kyrkbacken. De flesta bergsmän bodde 
dock inte på Falan eller nära gruvan utan på bergsmansgårdar spridda i hela 
Kopparbergslagen.

Torghandel
I resonemangen kring vilka aktiviteter som förr ägde rum på Falan brukar 
torghandeln nämnas. Regleringen av torghandeln är gammal, den finns 
inskriven i Magnus Erikssons privilegier för Kopparberget 1347. Där sägs 
att Kopparberget skall ha två torgdagar i veckan, onsdag och lördag och det 
framgår att det gäller partihandel, dvs att det var tillåtet för köpmän utifrån 
att handla (Söderberg 1932:431), men inte närmare var den skulle bedrivas. 
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Numera sätter man snarast likhetstecken mellan torghandel och detaljhandel, 
men detaljhandeln reglerades inte i det dokumentet.

En intäkt för att handel var viktig var de bodar som nämns i Gustaf Vasas 
räkenskaper. Måns Nilsson Svinhuvud hade ägt 18 bodar som dragits in till 
kronan. De förefaller sedan ha hyrts ut till köpmän och hantverkare (Söder-
berg 1932:358), men deras fysiska placering är oklar. Och förmodligen fanns 
det fler bodar än Måns Nilssons. Några bodar skall ha legat vid Torggränd 
(Hildebrand 1946:16), med det menas antingen Stigaregatan eller västra delen 
av Svärdsjögatan. Idén om Hälsingtorget som ett centralt torg för detaljhandel 
är en tolkning som framförts av Sahlström (1925). Hälsingtorget har funnits 
sedan Falun blev stad, men om det kunde användas som torg dessförinnan 
är tveksamt. Området var för låglänt.

Falubron
Av allt att döma fanns det två broar över Faluån under senmedeltiden, Falu-
bron och bron vid Borns hyttegård (Nybron, den tredje bron, bör ha tillkom-
mit i början av 1600-talet). Bron vid Borns hyttegård har det bästa broläget 
och bör enligt Friberg vara äldst och förklarar då också Stora Kopparbergs 
kyrkas läge (1956). Broarna förband viktiga vägstråk. Till bron vid Borns hyt-
tegård ledde vägstråk norrifrån, från Rättvik och från Svärdsjö. Vägen gick 
förbi Stora Kopparbergs kyrka, Born och sedan vidare västerut till Tuna över 
Morbygden. Från Tuna- och Torsång/Aspebodavägen kunde man också ta 
sig över Falubron och fortsätta längs Strandvägen och Myckelmyravägen mot 
Svärdsjö och Gävle (Friberg 1956). 

Falubron var mycket långsträckt, den gick över ett stort sankt parti ända 
från Stora Torget till Myntgatan. Trädgårdsmästare Lindberg observerade 
vad han tolkade som västra brofästet vid en schaktning under Egnellska 
huset 1936, och det östra 1938, i västra hörnet av Stora torget. Lindberg antar 
vidare utifrån sina observationer att den plats där Falugatan nu är belägen 
kan ha varit en holme, avsatt av lerslamm i lugnare vatten, i Faluåns utlopp 
(Lindberg 1937). Med benämningen Falubron menades således inte bara den 
fribärande brokonstruktionen över ån, utan även vägbanken över Holmen, 
dvs. nuvarande Falugatan. Falubron var inte någon smal spång utan både 
lång och bred, det kunde t.ex. ligga ved staplad där. I längder från 1620-talet 
anges flera personer bo på bron (Friberg 1956).

Kopparvågen
Under 1500-talets senare hälft bör det, förutom kronovågen vid Borns hyt-
tegård, ha funnits en kopparvåg för vägning av bergsmännens koppar (Kris-
tiansson 1993:15). Behovet av en speciell bergsmansvåg hängde ihop med att 
det 1546 infördes tionde och vågtvång på koppar. Var vågen mer exakt har 
legat vet ingen, men den kan ha legat vid Falan. Forskare har dock brukat 
anta att vågen flyttades till sin nuvarande plats först på 1630-talet, men enligt 
Kristiansson finns det inga entydiga belägg för den tolkningen, utan vågen kan 
ha placerats där tidigare (1993:30). Sahlström (1961:15) är en av de personer 
som ansett att utfyllnaden för Kopparvågen började först 1631 och att det var 
då vågen uppfördes på nuvarande plats, först byggdes vågen, sedan fylldes 
hela torget ut med slagg. Kartmaterialet talar dock för att vågen funnits där 
på 1620-talet. En fyrkantig markering finns på vågens plats på 1628 års karta 
i Svenssche Plante-Booken (Riksarkivet).

”Men sielfwe Torget war med watn öfwerflutet, så at man kunde med 
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pråmer komma in til wågen, men sen fylltes en wäg ut öfwer Torgett” (Kristi-
ansson 1993:30). Så beskrevs torget på 1630-talet i ett vittnesmål två decennier 
senare. Det våghus som byggdes på 1630-talet finns beskrivet i ett inventarium 
från 1759, två år före stadsbranden (1993:40).

Falun före regleringen
Kartan som finns i Svenssche Plante-Booken 1628 (Riksarkivet) är intressant 
men svårtolkad. Den har stora vinkelfel och är därför svår att jämföra med 
senare kartor. Kartan visar en helt annan rumslig struktur än den Falun fick 
efter regleringen. Om den avspeglar den medeltida bebyggelsestrukturen eller 
om det gjordes några förändringar efter branden 1569 är okänt (Hildebrand 
1946:15f). 

I västra delen av Falun fanns Hyttbäcken med hyttor och en damm i kv. 
Hyttkammaren. Nedanför Hyttbäcken finns ett område med bosättningar 
utritade. Det sträckte sig ner mot ån, dock inte ända ner. Det motsvarar un-
gefär dagens stadsdelar Nedre Elsborg, Falan och Prästtäkten. En bit norr om 
Hyttbäcken låg Borns hyttegård och ett antal hyttor längs ån. På åns östra sida 
fanns områden med bosättningar längs åsen och ner mot Trumbäcken, men 
nästan inga närmast ån. Öster om Trumbäcken låg Stora Kopparbergs kyrka. 
Det fanns två broar över ån; Falu bro och Nybron. Av någon anledning finns 
ingen bro utritad vid Borns hyttegård mot Stora Kopparbergs kyrka, men den 
bör ha funnits. Vid Falubron är en byggnad markerad med ett kryss, det är 
troligen Kopparvågen. 

Från Falubron och Kopparvågen gick tre vägar västerut. Vinkelfelen är 
betydande, men den högra gatan bör vara Stigaregatans föregångare. De två 
andra söder därom, kan ha sträckt sig igenom kvarteret Västra Falun. 

Stadsplanen från 1640-talet finns inte bevarad, men finns inlagd på kartor 
från 1664 och 1714. I mitten av 1600-talet reglerades bebyggelsen utifrån rut-
nätsplanen och de sumpiga områdena vid ån fylldes ut med slagg och grus 
så att det kunde användas som tomtmark (Sahlström 1961).

Falun efter stadsbranden
1761 härjades staden svårt av flera stora bränder. Först brann norra delen av 
staden den 20 juni och sedan delar av centrala staden natten till den 1 juli. 
Nära 350 av de största och bäst bebyggda tomterna i stadens centrum, på 
ömse sidor om ån, lades i aska. Branden drog också fram över kvarteret Väs-
tra Falun. Efter stadsbranden 1761 gjordes en karta och på denna omnämns 
sannolikt endast de tomter som härjades av branden. Enligt kartan från 1761 
ägdes fyra av de nio tomterna på kvarteret Västra Falun av handelsmän, två 
av rådmän och resterande av en konstmästare, en klensmed och en snickare. 

Kvarterets sydvästra hörn skars tidigare av Gruvbäcken. Bäcken utgjorde 
också gräns mot Nedre Elsborg. Den norra delen av den aktuella fastigheten 
Västra Falun 8 ägdes av klensmed Wadlunds och en smal remsa söder därom 
tillhörde rådman Lundström (LMV U9-1:1). Söder om dessa tomter fanns 
också bebyggelse men vilka som bodde där finns det inga uppgifter om på 
kartan. Detta kan betyda att denna del av kvarteret inte härjades av branden. 
På en senare karta från 1782 (figur 2) omnämns däremot vilka som bor på 
hela denna del av kvarteret. Tomt 12 ägs av klensmed Ålberg, tomt 13 av 
gruvdräng Andersson, tomt 14 av bokhållaren Bark och tomt 15 utgjordes av 
handelsintendent Petters Änkas bakgård (LMV U9-1:2). 

Direkt norr om det aktuella undersökningsområdet ligger fortfarande 
idag Halldinska huset (figur 3), ett tvåvåningshus uppmurat av slaggflis 
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som uppfördes ef-
ter stadsbränderna 
1761. Huset är ett av 
de äldsta bevarade 
slaggstenshusen i 
Falun och hörde till 
den större gårds-
anläggningen vars 
huvudbyggnad låg 
mot Myntgatan och 
som ägdes av bergs-
fiskalen och vice 
borgmästaren Carl 
Albrecht Halldin 
(Olsson et al. 2012). 
Denna huvudbygg-
nad var föregångare 
till Egnellska huset. 
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Figur 2. Karta över de centrala delarna av Falun 1782 (LMV U9-1:2), med det aktuella undersöknings-
området i blått. Skala 1:3000.

Figur 3. Engelbrektsgatan i riktning norrut mot Stigaregatan. Till vänster 
syns en del av Kronbergska eller Münnichska gården. Till höger låg 
tidigare Jernbergska hyreshuset och hitom detta i bild Halldinska huset, 
ett slagghus i två våningar. Foto: Jan A. Rune 1975.
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1800- och 1900-talets bebyggelse
På Hälsingtorgets västra sida låg på 1800-talet en lång envåningsbyggnad 
i slaggsten, föregångare till Egnellska huset. Huset var manbyggnad i den 
stora gård som upptog en betydande del av kvarteret mellan Hälsingtorget, 
Engelbrektsgatan och Stigaregatan. Efter flera ägarbyten kom den i bruks-
patron Carl Petter Bergstens ägo 1843. Han var en förmögen man, delägare i 
närmare 20 hyttor och förutom gården vid Hälsingtorget ägde han Elsborgs 
slott, Bäckehagen och Britsarvet. 1866 köptes gården av läroverksadjunkt 
Källström. Han hyrde ut delar av gården. Hyresgäster var bl.a. Falu stads 
sparbank mot Stigaregatan och en Vin-, Spannmåls-, Agentur- och Kommis-
sionsaffär. Hans systerdöttrar sålde 1899 ”utgårdarna”, Halldinska huset, vid 
Engelbrektsgatan till Knut Lindholm och 1901 huvudgården vid Hälsingtorget 
till possessionaten Gustaf Egnell. Denne lät riva den gamla manbyggnaden 
och uppförde 1903 ett trevåningspalats efter ritning av stadsarkitekt Klas 
Boman (Forsslund 1939:148ff). 

0 40 8020 Meter
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Figur 4. Skarins karta över Falun från år 1886 med dagens byggnader och vägsträckningar, undantaget 
nybyggnationerna på den norra delen av kvarteret Västra Falun. De rödmarkerade husen på Skarins 
karta representerar sten/slagghus och de gulmarkerade trähus. Det aktuella undersökningsområdet i 
blått. Skala 1:2000.
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Väster om Egnellska huset, vid korsningen Stigaregatan–Engelbrekts-
gatan, låg Lindholm/Jernbergs tvåvåningsmagasin av timmer med gavel åt 
Engelbrektsgatan. I kvarteret Västra Faluns nordvästra del fanns i slutet av 
1800-talet en trälänga längs Engelbrektsgatan. I början av 1900-talet hade den 
ersatts av ett bredare hus, Jernbergs hyreshus (figur 3), ritat av Klas Boman. 
Det revs på 1970-talet (Hamrin 2011).

Söder därom, längs Engelbrektsgatan, låg först Halldinska huset som 
beskrivits tidigare och sedan en envåningsbyggnad i tegel, uppförd under 
1800-talet. Tegelbyggnaden användes som spannmålsmagasin och visthus-
bod (Forsslund 1939:147ff). Ett hus låg i vinkel inne på gården. Någon gång 
under 1900-talet har det ersatts med ett garage i sydöstra hörnet. Söder om 
dessa två hus fanns tidigare ytterligare ett hus längs Engelbrektsgatan (figur 
3). Vad det användes till är inte klarlagt. 

På Skarins karta över Falun från 1886 (figur 4) syns ett fristående och asym-
metriskt vinklat hus i den östra delen av undersökningsområdet. På samma 
karta syns ett antal träbyggnader direkt söder om undersökningsområdet och 
på Gruvbäckens södra strand. Samtliga hus längs kvarterets sydöstra kant 
revs när Gruvgatan breddades på 1950-talet (figur 5). 

Det finns en annan intressant uppgift om den aktuella delen av kvarteret 
Västra Falun som Karl-Erik Forsslund omnämner i sin beskrivning av Falun 
på tidigt 1900-tal. Intill teaterladan som tidigare låg i kvarteret Teatern väster 
om Engelbrektsgatan och vid den södra delen Gruvbäcken skall ”Theater slam-
meriet” ha legat och på andra sidan bäcken i kvarteret Västra Falun ”Elsborgs 
Slammeriet”. Båda dessa slammerier skall ha hört till Elsborgs Rödfärgsverk 
som sannolikt låg i närheten (Forsslund 1939:193). 

Gruvbäcken är intressant i sammanhanget. Denna syns tydligt på Skarins 
karta från 1886 då den utgör gräns för det aktuella undersökningsområdet i 
sydväst (figur 5). Gruvbäcken är idag helt kulverterad (figur 6).

Figur 5. Korsningen Gruvgatan-Myntgatan i riktning västerut. Till vänster i bild skymtar det norra 
hörnet på kvarteret Bergsfogden. En bit upp längs Gruvgatan till höger i bild anas den aktuella fastigheten. 
Allt som syns på den högra sidan om Gruvgatan revs dock i samband med breddningen av vägen i slutet 
av 1950-talet. Foto: A Hedling 1957. Dalarnas museums bildarkiv. 
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Arkeologiska undersökningar
Ett flertal arkeologiska undersökningar har utförts i områdena omkring den 
aktuella fastigheten Västra Falun 8 (figur 7). Detta gäller inte minst i kvarteret 
Västra Falun, där flera dateringar visar på en etablerad bebyggelse redan i sen-
medeltid. Flera dateringar har givit 1400-tal och framåt, även flera husgrunder 
har dokumenterats som troligtvis har tillkommit innan stadsregleringen 1646. 

Den norra delen av den aktuella fastigheten ingick i den förundersökning 
som gjordes 2011 i stora delar av kvarteret Västra Falun (Carlsson 2012). Två 
schakt grävdes vid förundersökningen inom Västra Falun 8, det var schakt 
7 och 8 (figur 7). I schakt 7 påträffades en jordkällare på ett djup av 2 meter. 
Källaren tolkades som hörande till 1700–1800-tal. I den del av schakt 8 som 
låg inom fastigheten påträffades en rad anläggningar och kulturlager. De be-
varade lämningarna låg relativt grunt under dagens marknivå, 0,3–0,5 meter. 
I schaktet påträffades två trägolv, som sannolikt är rester efter husgrunder, 
en nedgrävning och en spismur. Ett trägolvslager är sannolikt från 1600-talet 
emedan de övriga lämningarna tolkades som yngre, 1700–1800-tal.

Den nordöstra delen av den aktuella fastigheten har berörts av två arkeo-
logiska undersökningar. År 2012 genomfördes en slutundersökning i kvar-
teret och då berördes en stor del av fastigheten av det som benämndes yta 3 
(Dalarnas museum dnr 105/12). Under våren 2016 genomfördes en schakt-
ningsövervakning som delvis överlappade yta 3 och benämns där område B 
(Dalarnas museum dnr 38/16). 

Inom yta 3 påträffades ett flertal husgrunder från 1600- och 1700-talet och 
i område B påträffades två anläggningar precis utanför fastighetsgränsen till 
Västra Falun 8. Dessa två anläggningar hittades relativt djupt men var jämfö-
relsevis unga. Den ena har tolkats som en latringrop som troligen hört till ett 
avträde i en mindre ekonomibyggnad från 1800-talet. Byggnaden och avträdet 
har troligen använts en bit in på den första hälften av 1900-talet. Den andra 
konstruktionen som låg längre åt nordväst var en enkelt timrad dyngbinge, 
troligen från andra halvan av 1800-talet.

På fastigheten Västra Falun 4 direkt öster om den aktuella fastigheten ge-

Figur 6. Nedläggning av den stora kulverten till Gruvbäcken mellan Gruvgatan och Faluån. Fotot taget 
från öster 1948. Dalarnas museums bildarkiv.
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nomfördes en förundersökning hösten 2015. Vid denna grävdes två schakt 
och i det schakt som låg närmast den aktuella undersökningsytan påträffades 
resterna efter en byggnad och ett gårdslager från 1600-tal. Byggnaden har 
tolkats som en bod (Axelsson Karlqvist & Fahlberg 2016). 

I kvarteret Teatern direkt väster om Västra Falun har tre förundersökningar 
genomförts. I kvarterets norra del, Teatern 6, gjordes en förundersökning 1989. 
Där konstaterades tre kulturlager varav åtminstone det ena bör vara från tiden 
före regleringen på 1640-talet (Bergold & Grälls 1989a). 

Inom den södra delen av kvarteret, fastigheten Teatern 11, har två förun-
dersökningar genomförts. Den ena gjordes av Dalarnas museum vid sanering 
2011. Då kunde man konstatera att det i huvudsak fanns omgrävda lager med 
modern fyllning och mot botten kulturlager och äldre slaggfyllningar. Resul-
taten har sammanfattats som att på omkring 2 meters djup fanns äldre lager, 
främst som slaggutfyllnader. Mot fyllnadslagrens botten, på cirka 3 meters 
djup, fanns bearbetat trä som möjligen kan sättas i samband med Gruvbäcken. 
I schaktet påträffades också en träkista som kan vara en förstärkning för fyll-

Figur 7. Utdrag ur fastighetskartan med det aktuella undersökningsområdet (blått) och schakten 
för tidigare genomförda arkeologiska förundersökningar (gult) samt schaktningsövervakningar och 
undersökningar (grönt). Skala 1:1200.
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nadsmassorna (Sandberg 2011). Den andra förundersökningen genomfördes 
av Arkeologgruppen hösten 2015. Vid undersökningen kunde man konsta-
tera att Gruvbäckens sträckning stämmer väl med det äldre kartmaterialet. 
Bäcken har i senare tid kulverterats. Förundersökningen i övrigt visade att 
området var starkt förstört av senare tiders byggnationer och markingrepp. 
Av äldre kulturlager eller anläggningar fanns endast sporadiska delar kvar. 
Exempelvis påträffades ett antal stolphål, en stenrad, en stenläggning och i 
botten av vissa schakt fanns timmerkonstruktioner som tolkades som använda 
i stabiliserande syfte (Bergold & Forsberg 2016).

Mellan kvarteren Teatern och Västra Falun löper Engelbrektsgatan. Med 
anledning av markarbeten för VA-ledning genomförde Dalarnas museum en 
schaktningsövervakning på denna del av gatan 2005. Strax norr om Halldinska 
huset framkom en bebyggelselämning bestående av stockar och stora stenar. 
Mellan stockarna och på leran fanns ett kulturlager innehållande lerig sand 
med inslag av läderspill, träpinnar och småsten (Lögdqvist 2005). 

Längs Engelbrektsgatan, på motstående sida Gruvgatan från den aktu-
ella fastigheten räknat, genomfördes undersökningar på slutet av 1980-talet. 
Inom dessa kvarter, Bergsfogden och Bergshauptmannen, påträffades flera 
kulturlager och bebyggelselämningar. Vid undersökningen påträffades rester 
efter två bebyggelseskeden i bägge kvarteren. I det yngre skedet fanns spår 
efter bebyggelse som med största sannolikhet härrör från tiden efter stadens 
reglering. Det äldre skedet bestod av kulturjord med rikliga mängder träflis. I 
detta lager framkom en husgrund och en passage. På dessa lämningar påträf-
fades rester efter en ägogräns, en resvirkesvägg samt delar av en husgrund. 
Bland fynden kan nämnas en mycket välbevarad filthatt samt en stickad 
vante (Holmström & Grälls 1988; Grälls & Holmström 1989). Vanten är nu 
14C-daterad och resultatet pekar mot att även den äldre fasen har tillkommit 
efter stades reglering, alternativt var lagren störda. Vanten bör som äldst vara 
från senare halvan av 1600-talet (Carlsson 2016).

Relativt nära det aktuella kvarteret, vid rondellen Gruvgatan–Myntgatan, 
har en mindre schaktningsövervakning genomförts. Sammantaget grävdes 
8 schakt men inga äldre konstruktioner eller kulturlager framkom. I några 
av schakten kunde en sentida husgrund samt eventuella äldre gatunivåer 
urskiljas (Lögdqvist 2008). 

Syfte
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att klargöra fornlämnings-
förhållandena inom fastigheten med särskild vikt på de platser som inte berörts 
av den tidigare saneringen. Klargörandet av fornlämningsförhållandena avsåg 
karaktär, utbredning, bevarandegrad och ålder på konstruktioner, lämningar 
och kulturlager. Resultatet skall kunna användas som underlag i länsstyrel-
sens fortsatta handläggning i ärendet. Målgrupper för undersökningen var 
länsstyrelsen och arbetsföretagaren. 

Metod
Fram till nu har det på fastigheten stått en bensinstation. Innan undersök-
ningen påbörjades revs denna och tillhörande spolplatta (figur 8). Rivningen 
av byggnadernas bottenplattor övervakades av arkeolog (figur 9). Detta för att 
utröna huruvida kulturlager fanns direkt under. Förundersökningen i övrigt 
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koncentrerades till de områden som inte varit föremål för tidigare sanerings-
arbeten på fastigheten (figur 8). Sju mindre sökschakt grävdes. Påförda lager 
grävdes bort skiktvis med hjälp av grävmaskin med planeringsskopa. När äldre 
marknivåer, konstruktioner eller avsatta lager framkom, avbröts schaktningen 
och en bedömning 
gjordes. På de flesta 
ställen schaktade vi 
dock ner till naturlig 
lera. På så sätt fick vi 
en översikt över ex-
ploateringsområdet, 
där eventuella ytor 
med bortschaktade la-
ger kunde identifieras 
såväl som områden 
med bevarade äldre 
lämningar. Schakten 
mättes in med RTK, 
d o k u m e n t e r a d e s 
skriftligt och fotogra-
ferades. Konstruktio-
ner i schaktens botten 
och sidor handrensa-
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Figur 8. Plankarta över undersökningsområdet med förundersökningsschakten samt placeringen av 
det tidigare bensinstationshuset och spolplattan. I rött syns de områden som innan den arkeologiska 
undersökningen sanerats och där inga kulturlämningar finns kvar. Skala 1:500. 

Figur 9. Rivning av bensinstationens bottenplatta. I bakgrunden till 
höger syns rondellen i korsningen Gruvgatan-Myntgatan. Foto från 
väst, Joakim Wehlin.
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des och dokumenterades. Vissa konstruktioner och kulturlager undersöktes 
direkt medan andra lämnades kvar utan att undersökas. Detta för att underlätta 
tolkningen av dem vid en eventuell slutundersökning. De delar av schakten 
där det kommit fram äldre intakta lager täcktes med markduk innan schakten 
fylldes igen. Prover togs för makrofossil- samt 14C-analys. 

Ett större schakt (nummer 8, figur 8) grävdes direkt under den tidigare 
bensinstationsbyggnaden. Denna grävning övervakades och dokumenterades 
av en arkeolog vid ett senare tillfälle än huvuddelen av förundersökningen. 

Resultat

Schakt 1 och 2
Längs den aktuella fast-
ighetens nordöstra kant 
(figur 8 och 10) grävdes 
ett långsmalt schakt, 
13x2,6 meter stort och 
0,7 meter djupt. I schak-
tets västra del framkom 
nedgrävningen till den 
tidigare genomförda 
saneringen (L1). I den 
östra delen kom mo-
ränen fram direkt un-
der bärlagren. I övrigt 
påträffades inget av 
antikvariskt intresse. 

Schakt 2 grävdes 
i den södra delen av 

Figur 10. Botten av schakt 1. I bakgrunden syns byggandet av det 
nya nöjespalatset. Foto från SÖ, Joakim Wehlin.

Figur 11. Bortschaktande av bärlager i schakt 2. I bakgrunden syns Gruvgatan och kv. Bergsfogden och 
Bergshauptmannen där arkeologiska undersökningar genomfördes 1988. Foto från NÖ, Joakim Wehlin.
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fastigheten (figur 8 och 
11) och var 10,5x3 meter 
stort och 0,7 meter djupt. 
Lagerföljden var likt den 
i schakt 1 med 0,6 meter 
bärlager och under det mo-
rän. I schaktets västra del 
framkom nedgrävningen 
till den tidigare genomför-
da saneringen (L3). I den 
norra delen av schaktet 
påträffades en syllstensrad 
med slaggtegel som var 
nedgrävd i den naturliga 
moränen (A2). Fem hela 
slaggtegelstenar kunde 
dokumenteras och hade 
en storlek av 0,35x0,25 
meter. Mellan dessa fanns 
fin sand (figur 12). I övrigt 
påträffades inget av anti-
kvariskt intresse. 

Schakt 3
Ett långsmalt schakt förlades under den tidigare spolplattan, detta med för-
hoppningen att orörda kulturlager skulle finnas bevarade där (figur 8 och 13). 
Schaktet var 18,5x3,8 meter stort och 0,5–1,3 meter djupt. Endast 2,7 meter längs 
norra delen av schaktet hade kvarvarande kulturlager. Den övriga delen var 
bortgrävd till naturlig mark i samband med uppförandet av bensinstationen, 
med ett undantag. I schaktets södra del fanns rester av kulturlager (L12–14) 

Figur 12. Syllstensrad av slaggtegel (A1 och A2) som påträffades 
i den norra delen av schakt 2. Foto från Ö, Joakim Wehlin.

Figur 13. Schakt 3 med övre delen av kulturlager L7 synligt. Foto från NV, Joakim Wehlin.



18 Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2017:9

(figur 14). Området med kvarvarande kulturlager var 2,3x2,6 meter stort och 
omkring 0,1 meter tjockt. Överst fanns ett humöst träflislager med två större 
stenar och under detta grå lera med tegel och kol och sedan sand. De två nedre 
lagren kan sannolikt tolkas som utfyllnad. 

Den norra delen av schaktet undersöktes i sin helhet (figur 13–14). I hela 
denna del av schaktet fanns ett bärlager som följdes av ett 0,1 meter tjockt slagg-
lager och under detta ett kulturlager innehållande lite slagg och fynd av ben, 
keramik, tegel och kritpi-
por (L7). Under slagglagret 
syntes också en relativt mo-
dern nedgrävning, A5, som 
skurit äldre underliggande 
lager. Innehållet i A5 var 
omblandat och innehöll kol, 
tegel, slagg, småsten och 
lera. Under lager 7 fanns ett 
gråbrunt sandigt lager som 
innehöll ben, keramik och 
kritpipor (L11). I schaktets 
nordöstra del fanns istället 
ett 3–10 centimeter tjockt 
lerlager, L18 (figur 14). 

Lager 11 låg direkt ovan-
på ett 1–5 centimeter tjockt 
träflislager, L15 (figur 15). 
Under lager 15 fanns yt-

Figur 14. Schakt 3 med 
lagren 11-14 och 18 samt A5 
markerade. Skala 1:150.

Figur 15. Norra delen av schakt 3 med A5, A7, L15-16 och L18 
utritade. Skala 1:50.
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terligare ett sandigt lager, 
5–15 centimeter tjockt som 
innehöll mycket fynd (L16), 
bland annat fyra nålar av 
brons. Från L15 och 16 togs 
jordprover för analys. I den 
västra schaktväggen intill 
L15 och L16 fanns en tegel-
konstruktion, sannolikt en 
spismur, A7.

Under lager 16 fanns 
ett kulturlager med blan-
dat innehåll av kol, trä och 
lera, L17 (figur 16). Direkt 
under detta fanns lager 19 
och 20. L19 var ett brunrött 
kompakt och fettrikt lager 
i schaktets nordöstra del. I 
anslutning till detta fanns 
L20 som var ett oordnat 3–15 
centimeter tjockt rödbrunt 
blandlager med tegel, ben, 
trä, kol, slagg och sten. L20 
innehöll få fynd. Söder om 
L19 och L20 fanns en ler-
klack, L22. Denna syntes 
redan tidigare och är san-
nolikt naturlig.

Under L19 i schaktets 
nordöstra del fanns ett hu-
mösare lager med bitar av 
tegel direkt ovanpå den na-
turliga leran, liknade till viss 
del L20. I botten av schaktet 
påträffades också ett om-
råde med mycket kol och 
sten i en lerkaka som var 2–5 
centimeter tjock, möjligen är 
det botten på ett stolphål, 
A6. Från A6 togs kolprov för 
analys (figur 17–18).

Hela schaktet grävdes till 
den naturligt avsatta leran.

Figur 16. Norra delen av schakt 3 med A5, A7, L17, L19-20 
och L22 utritade. Skala 1:50.

Figur 17. Botten av den norra delen av schakt 3 med A5-6 och 
L21 utritade. Skala 1:50.

Figur 18. Den norra delen av schakt 
3 med anläggning 6, ett kolrikt 
område med sten närmast i bild. Det 
är kanske botten på ett stolphål. Där 
bakom, i schaktväggen anläggning 
7, en spismursrest. Foto från NO, 
Joakim Wehlin.
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Schakt 4
Den nordvästra delen av fastigheten låg lite högre än övriga delen och tycktes 
orörd av senare tids markarbeten. Denna del ingick också i den tidigare ge-
nomförda förundersökningen av nästan hela kvarteret som gjordes 2011 (Carls-
son 2012). Ett långsmalt schakt förlades intill och längs med ett av de äldre 
förundersökningsschakten. Den östra delen av schaktet fick breddas söderut 
för att säkerställa att vi gått 
in i tidigare schakt (figur 
7–8). Schakt 4 var 9 meter 
långt och 4 meter brett i 
den östra delen respektive 
2,5 meter brett i den västra 
delen. Djupet var omkring 
0,2–0,3 meter. Centralt i 
den västra delen grävdes 
ett djupare schakt för att 
avgöra kulturlagrens tjock-
lek. Djupschaktet var 2x1,4 
meter stort och 0,8 meter 
djupt (figur 19).  

Överst i hela schaktet 
dokumenterades tre lager, 
L8–10. Överst ett grusigt 
bärlager som i botten hade 
matjord och mycket röt-
ter, L8. Under detta fanns 
ett yngre gårdslager, L9. Gårdslagret var kompakt 15 centimeter tjockt och 
innehöll kol, tegelkross, småsten, slagg, glas samt horisonter med kalkbruk. 
Under lager 9 fanns ett 5–10 centimeter tjockt slagglager med småsten som 

Figur 19. Schakt 4 med A8-A11, L23-L23b samt djupschaktet utritade. Skala 1:80.

Figur 20. Tunnan, A8, under utgrävning. I förgrunden syns 
också stolphålen A9 och A10. Foto från SÖ, Joakim Wehlin.
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tunnade ut mot sydost där endast var någon centimeter tjockt. Direkt under 
bärlagret (L8) fanns resterna efter en trätunna, A8, som på insidan hade ett 
tunt svart fibrigt skikt, sannolikt någon form av tätning. Av tunnan återstod 
15 centimeter, den saknade botten. Tunnan stod på ett sandigt lager och inne-
hållet bestod av humös matjord (figur 19–20).  

Under dessa tre övre lager fanns ett, möjligen två, lager med packad lera 
innehållande tegelkross och sten, L23 och L23b. Lager 23b var tydligt mer rött 
till färgen, sannolikt rör det sig om samma lager. Centralt i schaktet fanns tre 
stolphål, A9–A11, varav två var stensatta (figur 19–22). Stolphål A9 var ca 0,6 
meter i diameter och 0,15 meter djupt. Stolphål A10 var 0,55 meter i diameter 
och 0,3 meter djupt. Det icke stenskodda stolphålet A11 var ca 0,3 meter i 

Figur 21. Stolphål A9 under utgrävning. Lodfoto, 
Joakim Wehlin.

Figur 22. Stolphål A10 under utgrävning. Lodfoto, 
Greger Bennström.
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Figur 23. Schakt 4 med A8-A10, L24-L27 samt den beskrivna profilen som syns i figur 24 markerad i 
rött. Skala 1:80. 
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diameter och 0,1 meter djupt.
Under det packade lerlagren fanns ett kolrikt lager med smidesloppor i 

schaktets östra hörn, L24. Lagret innehöll spikar, nitar och enstaka keramik. 
Jordprov togs och har analyserats makroskopiskt. I anslutning till det kol-
rika lagret fanns en gårdsyta i nästan hela schaktet, L25. Detta var sandigt 
överst och underst, däremellan mer humöst och innehöll tegel, sten och fynd. 
Gårdslagret var jämt i överdelen men ojämn i botten och var på vissa håll 30 
centimeter tjockt och på andra endast någon centimeter, vanligen var det dock 
10 centimeter tjockt. Lagret vilade på ett grusigt sten- och sandlager, sannolikt 
samma som tunnan, A8, stod nedgrävd i (figur 23).

I den västra delen av schakt 4 fanns en 1,5x1,1 meter stor stenläggning, L26. 
Stenläggningen bestod av slagg och natursten, 5–15 centimeter stora. Intill 
stenläggningen fanns en 1,4x0,35 meter stor stensyll, L27. Syllen bestod av sex 
stenar 15–60 centimeter höga och 20–40 centimeter breda. Eventuellt var den 
norra delen av syllen ett hörn med två stenar ovanpå varandra (figur 23–24).

För att avgöra kulturlagren omfattning och djupet till de naturligt avsatta 
lagren grävdes ett djupschakt i den västra delen av schakt 4 (figur 19). Lager-
följden i den nordvästra schaktväggen var som följer (figur 24):

A 0,10-0,15 meter grus och sand (grå) 
B	 0,15-0,20	meter	siltigt	lager	med	lite	träflis,	grus	och	sand	(brun)	
L25 0,15-0,20 meter, gårdsyta med rundade 3–5 centimeter stora stenar samt grus och 

sand.
C	 0,01-0,03	meter	silt,	lera,	tegelkross,	enstaka	kol	och	träflis.
D 0,08-0,15 meter raseringslager silt, lera, kol och tegelkross.
L26	 0,05-0,15	meter	stenläggning	med	tegel,	kalkbruk	och	småsten,	trä	i	övre	delen.
E	 0,25-0,30	meter	konstruktionslager	med	lera,	grus,	kol	och	träflis.	
L27	 Stensyll	bestående	av	sex	stenar

Under konstruktionslagret följde den naturliga leran. Hela schakt 4 täcktes 
med markduk inför en eventuell fortsättning, endast djupschaktet grävdes 
till den naturligt avsatta leran. 

Figur 24. Profil från den nordvästra delen av djupschaktet med bl.a. L26 och L27 synliga. Foto från 
SÖ, Greger Bennström.
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Schakt 5–7
Schakt 5 lades i undersökningsytans sydvästra hörn. Schaktet var 5x3,9 meter 
stort och 3,2 meter djupt. Schaktet grävdes med maskin och i den nordöstra 
delen påträffades en timmerkista, A12, innehållande orangefärgad slagg, L28 
(figur 25–26). Lagerföljden ovanför slagglagret L28 var: 0,6 meter modern 

utfyllnad följt av ett 
0,15 meter tjockt ut-
jämningslager inne-
hållande silt, lera, 
tegel och grus samt 
ett lager med 0,6 me-
ter slagg.

Schakt 6 gräv-
des  omkring t io 
meter nordväst om 
schakt 5. Schaktet 
var 8,5 meter långt 
och 4 meter brett och 
grävdes till ett djup 
av 3,4 meter i den 
norra delen och 1,7 
meter i den södra de-
len (figur 25 och 27).

Den norra delen 
av schakt 6 var sön-

Figur 25. Den sydvästra delen av undersökningsområdet. Schakt 5-7 med L28-L29 samt A12-A13 
utritade. Skala 1:200. 

Figur 26. Timmerkistan, A12, i schakt 5 under utgrävning. De nedre 
stockarna ligger i östlig riktning och de övre stockarna i sydlig riktning. 
Foto från V, Jimmy A Karlqvist.
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dergrävt av tidigare saneringsarbete, men i den södra delen påträffades 
kvarvarande kulturlager. Överst i den södra delen fanns ett 0,8 meter tjockt 

slagglager, L29, och under 
detta en stock, A13. Direkt 
under stocken fanns beva-
rade kulturlager med en 
lagerföljd enligt figur 28. 

Den södra delen av 
schakt 6 täcktes med mark-
duk inför en eventuell 
fortsättning.

Schakt 7 grävdes om-
kring tolv meter öster om 
schakt 5 (figur 25 och 29). 
Schaktet var 6x3 meter och 
3,2 meter djupt. I schaktet 
fanns inget av antikvariskt 
intresse. Lagerföljden var: 
0,3 meter bärlager, 0,2 me-
ter slagg och 1 meter na-

Figur 27. Schakt 6 under utgrävning. Foto från N, Joakim Wehlin.

Figur 28. Den sydöstra profilen 
schakt 6, under stocken A13. Foto 
från NV, Joakim Wehlin.

A 0,1 meter slagg (grå)
B	 0,01	meter	träflis	(brun)
C	 0,2	meter	sand	(grå/grön)
D	 0,06	meter	humöst	blandlager	med	tegel	

och	sand	(brun)
E	 0,15	meter	sand	med	lite	lera	(röd/grå)

F	 0,15	meter	humöst	kulturlager	med	
träflis,	näver	och	kol	(brun)

G 0,15 meter kulturlager med keramik och 
fynd	av	målat	glas,	F22	(brun/grå).	

H	 0,3	meter	jordblandad	slagg	(grå/brun)
I	 0,1	meter	kulturblandad	lera	(gul/brun)
J Naturlig lera (gul/grå)
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turlig lera/silt följt av morän. I schaktets östra del fanns en modern nedgräv-
ning med två plaströr på ett djup av omkring 2 meter.

Schakt 8
Några veckor efter den egentliga förundersökningen genomförts grävde man 
under det tidigare bensinstationshuset för att ta prover inför en eventuell sane-
ring. Schaktet var ca 22,5x18 meter stort och omkring 6 meter djupt i nordväst 
och 4,5 meter djupt i sydöst. Överst i schaktet fanns 0,5 meter rivningsmassor 
och under detta kom grunden till bensinstationen som gick ned till ett djup 

Figur 29. Schakt 7 under utgrävning. Foto från V, Joakim Wehlin.

Figur 30. Betonggrunden till bensinstationsbyggnaden grävs fram i schakt 8. Foto från S, David Fahlberg.
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av 1,4 meter. Insidan av grunden var fylld med ett 1,1 meter tjockt lager med 
mosand och bergkross. Under detta fanns morän. På utsidan av grundmuren 
fanns ett 0,6 meter tjockt utfyllnadslager med bergkross. Under detta fanns ett 
0,7 meter tjockt omblandat fyllnadslager med rester efter kulturlager. Utfyll-
nadslagret var sandigt och innehöll tegel och betong med inslag av djurben. 
Under detta fanns morän (figur 8 och 30).

Direkt under betonggrundens nordvästra hörn och norr därom fanns en 
stenkonstruktion, A14. Stenkonstruktionen bestod av två kallmurar som var 
över 3 meter långa, eventuellt längre i nord-sydlig riktning. De båda kallmu-
rarna löpte parallellt med 0,7 meters mellanrum och bestod av stenar som var 
0,5–1,0 meter stora. Mellanrummet bestod av ett sandigt lager med slagg och 
bergkross. Hela konstruktionen var nedgrävd omkring 1,5 meter i naturlig 
mark. Inga fynd i övrigt gjordes.

Fynd
Sammantaget togs 484 fynd tillvara, exklusive djurbenen. Fynden och nära 1,5 
kilo djurbenen fördelas på 128 fyndposter (bilaga 1). Med några få undantag 
(F22, F76 och F113) gjordes samtliga fynd i schakt 3 och 4. Den största delen 
av fynden bestod av keramik i form av rester 
efter kokkärl, skålar och fat av yngre rödgods. 
De andra större fyndkategorierna bestod av 
kritpipor och glas, främst fönsterglas (figur 31). 
Sex fynd har konserverats av Studio Västsvensk 
konservering (bilaga 2–3). Dels fyra dräktnålar 
eller knappnålar (F1), dels en målad glasskärva 
(F22) och en blå glaspärla (F23). Nålarna var av 
kopparlegering (figur 32).

Kritpipor
En kritpipa användes när man rökte tobak och 
det var engelska sjömän som började med detta. 
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Kritpipor 
En kritpipa användes när man rökte tobak och det var engelska sjömän som började 
med detta. Bruket med tobaksrökning spreds i Sverige under 1600-talet och bara 
efter några årtionden tycks det som om alla människor rökte, fattig som rik, man som 
kvinna.  

En kritpipa är skör och har därför en mycket kort användningstid. Pipans 
utseende har ändrats under tiden med snabba modeväxlingar i fråga om storlek, 
längd och utsmyckning på huvud och skaft. Piporna har ursprungligen haft relativt 
långa skaft och vi hittar ofta delar av dessa skaft vid arkeologiska undersökningar. 

Kritpipan gjordes av vit piplera. De första piporna tillverkades i England på 1570-
talet, men det tycks som om användningen av piporna började sprida sig först vid 

Fynd, antal

Keramik Kritpipor Glas, övrigt Fönsterglas Nit/spik Kakel Fajans Övrigt

Figur 31. Fördelningen av fynd uppdelade på antal påträffade fragment, exklusive djurbenen.

Figur 32. De fyra nålarna av 
kopparlegering, F1, som påträffades 
i schakt 3, L16. De större nålarna 
skulle kunna vara dräktnålar. Foto: 
Studio Västsvensk konservering.
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Bruket med tobaksrökning spreds i Sverige under 1600-talet och bara efter 
några årtionden tycks det som om alla människor rökte, fattig som rik, man 
som kvinna. 

En kritpipa är skör och har därför en mycket kort användningstid. Pipans 
utseende har ändrats under tiden med snabba modeväxlingar i fråga om stor-
lek, längd och utsmyckning på huvud och skaft. Piporna har ursprungligen 
haft relativt långa skaft och vi hittar ofta delar av dessa skaft vid arkeologiska 
undersökningar.

Kritpipan gjordes av vit piplera. De första piporna tillverkades i England 
på 1570-talet, men det tycks som om användningen av piporna började sprida 
sig först vid sekelskiftet 1600 och då kommer de flesta piporna från Holland. 
De äldsta kända exemplen i Sverige är från slutet av 1500-talet. Kritpipor 
har också tillverkats i Sverige, men detta skedde först i början av 1700-talet. 
Falun är en av de städer i Sverige där det funnits kritpipstillverkning. Den 
som startade kritpipsbruket i Falun hette Daniel Friederich Theel och fick sina 
tillverkarprivilegier 1754. Tillverkningen i Falun pågick till omkring 1820. 

Sammanlagt påträffades 72 fragment av kritpipor. De är närmare beskrivna 
i bilaga 4. Elva fragment är delar av piphuvuden. Resten av materialet består 
av skaftbitar. Pipor kan dateras utifrån stil, ornament, klackstämplar samt 
storlek på huvud och skaft. Den äldsta kritpipan i detta material dateras till 
perioden 1610–1640 och består av ett skaft från en holländsk pipa med klack-
dekor i form av en tudorros (F16).

De vanligaste dekorelementen i materialet består av tagg- och rillband på 
skaftet. Dessa pipor är från Holland och dateras till perioden 1650–1750 (F3, 
F10, F12 och F15.

Förutom tudorrosen finns tre andra typer av klackdekorelement represen-
terade i materialet. Den ena är en hjärtformad klack från England som dateras 
till 1640–1670 (F17). Den andra är en bit av ett klackmärke i form av en sol på 
en holländsk pipa. Denna typ av klackmärke användes 
1650–1700. Den tredje pipan med klackdekorelement är 
svensk och där har klacken krönts med dekoren A/O, till-
verkad av Anders Örnbeck som var verksam 1751–1760 
vid Grinds tegelbruk i Stockholm (F6).

Pärla och målad glasskärva
Vid undersökningen påträffades en blå glaspärla i 
schakt 4, L25 (figur 33). Pärlan är cirkulär och något 
platt, 2 millimeter i diameter. Pärlor i tidigmoderna 
stadslager är högst ovanligt och tidigare finns sex 
kända pärlfynd från Falun, en glaspärla påträffades i 
kvarteret Dalpilen, en pärla i kvarteret Slaggen (Ber-
gold & Grälls 1989b; Bergold 1996) och 
inte mindre än fyra pärlor påträffades 
vid den arkeologiska undersökningen 
på fastigheten Västra Falun 11 somma-
ren 2015. Av dessa pärlor var tre blåa 
glaspärlor.

Pärlfynd av detta slag för annars as-
sociationerna till yngre järnåldern och 
pärlor med samma blå färg har bland 
annat påträffats i Birka (Callmer 1977). 
I Dalarna har det påträffats en rad pärlor 
från förhistorisk tid, men de yngre fynden 

Figur 33. Den blå pärlan, 
F23, som påträffades 
i schakt 4, L25, Foto: 
Studio Västsvensk kon-
servering.

Figur 34. Den bemålade glasskärvan som 
påträffades i schakt 6. Fotograf: Joakim 
Wehlin. 
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har gjorts i gravar vid Leksands kyrka (Serning 1982) och på fogdeborgen 
Borganäs i Stora Tuna (Mogren & Svensson 1988). Dessa pärlor dateras från 
yngre vikingatid till medeltid och endast de vid Leksands kyrka kan jämföras 
med pärlfynden från Västra Falun. 

I schakt 6 påträffades en bemålad glasskärva från ett kärl, F22. Skärvan är 
2,2 centimeter bred och bemålad på en sida med gult, blått och grönt (figur 34).

Makroskopisk analys
Tre jordprover har analyserats makroskopiskt (bilaga 5). Två av proverna 
kommer från golvlager, L15–16, i schakt 3. Det makroskopiska innehållet i 
båda proverna visar tydligt att de speglar samma bruksfas och uppvisar ett 
mycket likartat innehåll. Framträdande är spåren efter fiskrensning i form 
av fjäll, inte minst från abborre, samt benfragment och hasselnötsskal. Även 
förkolnad säd i form av en rågkärna fanns i materialet. På golvet fanns också 
en hel del avfall, här i form av djurdynga (ängsväxter), djurhår och latrinavfall 
(bär och fikon). 

Från schakt 4 analyserades ett kollager, L24, som visade sig innehålla gott 
om mineralsmältor och slagg av en typ som benämns kulslagg. Dessa senare 
är mycket likartade de smidesloppor som påträffas vid smide, men i detta 
fall betydligt större. Det är osäkert om de kommer från en särskild form av 
smide eller någon annan form av metallhantering. Andelen mineralsmältor 
är mycket stort i provet. Även spår av matlagning i form av bränt ben påträf-
fades i kollagret. 

Datering
Två prover valdes ut för 14C-analys. Ett kolprov från den kolrika anläggningen, 
A6, i botten på schakt 3 samt trä från golvlagret, L16, i samma schakt. Analys-
resultaten är svåra att använda då de kalibrerade värden spänner över en lång 
tidsrymd. Slår man ihop analysresultaten med den stratigrafiska tolkningen 
är det sannolikt att både anläggningen och golvlagret härrör från mitten av 
1600-talet (figur 35).

Tolkning
Den aktuella sydvästra delen av kvarteret Västra Falun omtalas sällan i det 
historiska källmaterialet. Denna del var också längst bort från den äldre huvud-
vägen från gruvan till staden, dagens Stigaregatan. Fastigheten Västra Falun 8 
avgränsas i söder av den forna dragningen för Gruvbäcken, vilken historiskt 
utgjort gräns mot Nedre Elsborg. På kartan som gjordes efter 1761 års brand 

Figur 35. Resultatet från 14C-analysen. Kalibreringen är gjord i OxCal 4.2 med kalibreringskurvan 
IntCal13 (Bronk Ramsey 2009; Reimer et al. 2013).

Anl. nr Kontext Material 14C BP Kalibrerat 2 σ Analysnr
A6,	PK1	 Stolphål?	 Kol	(tall	max	75	år)	 250	±	27	 1523-1570	e.Kr	(10,7%)	 Ua-55239
	 	 	 	 1631-1675	e.Kr	(61,1%)
	 	 	 	 1777-1800	e.Kr	(20,6%)
	 	 	 	 1941-	e.Kr	(2,9%)	
L16,	PK2	Golvlager	 Trä	(tall	max	75	år)	 240	±	27	 1528-1551	e.Kr	(3,4%)	 Ua-55240
	 	 	 	 1633-1679	e.Kr	(56,3%)
	 	 	 	 1764-1801	e.Kr	(29,9%)
	 	 	 	 1939-	e.Kr	(5,8%)	
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i Falun omnämns vilka som äger tomter på denna del av kvarteret, klensmed 
Ålberg och gruvdräng Andersson norr om Gruvbäcken och söder om bäcken 
fanns bokhållaren Barks tomt och handelsintendent Petters Änkas bakgård.

Hur denna del av kvarteret är bebyggd i äldre tid vet vi inte och fyndmate-
rialet från förundersökningen är relativt magert i förhållande till övriga delar 
av kvarteret. Detta har sannolikt med den tidigare genomförda saneringen att 
göra. Det märktes tydligt att det på de områden som inte berörts av saneringen 
fanns kvarvarande kulturlager. Den nordvästra delen av fastigheten låg vid 
undersökningstillfället lite högre än övriga delen och det var också tydligt att 
det fanns bättre bevarade kulturlager där. Denna del av fastigheten berördes 
av den norra delen av schakt 3 samt hela schakt 4. 

Bebyggelselämningar
Vid undersökningen påträffades ett mindre antal bebyggelselämningar. 
Huslämningen i schakt 2, som bestod av en syll med slaggstenstegel, A1–2, 
hör sannolikt till det hus som funnits på platsen i slutet av 1800-talet och som 
finns med på Skarins karta (figur 36).

Resterna av den timrade slaggfyllda kistan, A12, som påträffades i schakt 5 
är svårare att datera, men att den utgjort en konstruktion för att reglera flödet 
av Gruvbäcken är sannolikt. Gruvbäcken har länge skurit kvarterets sydvästra 
del och således också utgjort gräns mot Elsborg (figur 36).

Anläggning A13 och kulturlager som påträffades i schakt 6 är svårtolkade 
innan en mer ingående undersökning gjorts. Detta inte minst eftersom tidigare 
saneringsarbeten tagit bort en stor del av lämningarna där. Riktningen på den 

83

6

2
7

5

0 5 102,5 Meter

F

Gruvbäcken

Figur 36. Utdrag ur Skarins karta över Falun från år 1886. På figuren syns den sydvästra delen av 
undersökningsområdet och schakten 2-3 och 5-8. Det är tydligt hur anläggningarna i schakt 2, 5 och 6 
kan kopplas till bebyggelsen och gruvbäckens dragning vid slutet av 1800-talet. Skala 1:300.
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påträffade stocken är dock intressant med tanke på det hus som syns på Skarins 
karta (figur 36). En sådan vinkel på den ena sidan på huset antyder att man 
nyttjat Gruvbäcken på något vis, sannolikt för vattenkraft. Vad huset använts 
till framgår inte av kartan, men Karl-Erik Forsslund omnämner en intressant 
uppgift i sin beskrivning av Falun på tidigt 1900-tal. Forsslund nämner att det 
skall ha legat ett slammeri hörande till Elsborgs Rödfärgsverk på denna del 
av kvarteret Västra Falun (Forsslund 1939:193). De tjocka kulturlagren som 
fanns under den dokumenterade stocken, A13, antyder att det finns rester 
efter fler och äldre bebyggelsefaser där. 

På den nordvästra delen av fastigheten, i schakt 3 och 4, påträffades rester 
efter äldre bebyggelse. I den norra delen av schakt 3 fanns en huslämning 
i en, kanske två, faser, som härstammar från mitten av 1600-talet. Delar av 
spismuren, A7, fanns kvar och intill denna ett golv, L15 och L16. Den makro-
skopiska analysen visar att innehållet i de båda lagren speglar samma bruk-
ningsfas. Sannolikt är detta köksdelen i det påträffade huset och framträdande 
i jordproverna är fiskrens, djurben, hasselnötsskal och bär. De fyra nålarna av 
kopparlegering påträffades i golvlagret, L16. De låg tillsammans och borde 
därför ha hamnat där samtidigt. Antingen har de använts som dräktnålar el-
ler som knappnålar och visar då ytterligare på den flitighet som rått i denna 
del av huset. Huset skall sannolikt dateras till mitten av 1600-talet, möjligen 
dess senare del, utifrån 14C-analys och fyndmaterial. 

I schakt 4 fanns flera rester efter bebyggelse. De äldsta delarna lämnades 
till största delen orörda för att bättre kunna undersökas vid en eventuell slut-
undersökning. Enligt 1700-talskartan skall det ha bott en klensmed här, vilket 
fyndmaterialet kunde bekräfta. I schaktets sydöstra del påträffades ett mycket 
kolrikt lager innehållande smidesloppor, L24. Den makroskopiska analysen 
visade att kollagret innehöll mineralsmältor och slagg av en typ som vanli-
gen påträffas vid smide. Sammantaget är det dock lite osäkert vad kollagret 
representerar, men någon form av metallhantering kan anses klarlagt. Det är 
också möjligt att de består av brandlager från byggnader. I anslutning till det 
kolrika lagret fanns en gårdsyta i nästan hela schaktet, L25. Fynden i L24–25 
bestod bland annat av fajans som tillsammans med stratigrafin antyder en 
datering av den möjliga smedjan till 1700-tal, möjligen tidigt 1800-tal.

I schakt 4 fanns tre stolphål, A9–A11, varav två var stensatta. Sannolikt 
har de två stensatta stolphålen, A9–A10, med smedjan att göra medan den 
mindre A9 sannolikt är yngre. Centralt i schaktet och mot den norra kanten 
fanns botten på en tunna, A8. Denna är sannolikt yngre än den förmodade 
smedjan och innehöll bland annat fynd av modernare glas och porslin. 

Schakt 4 lades kant i kant med ett av förundersökningsschakten som 
grävdes 2011 (figur 37). I det äldre förundersökningsschaktet påträffades 
fyra anläggningar i form av en nedgrävning, en spismur samt en husgrund 
med trägolv i två faser. Husgrunden med de två trägolven hör till de äldre 
faserna på kvarteret och till den nivån grävde inte vi i denna del av schaktet. 
Nedgrävningen och spismuren är yngre och inte minst den senare är intres-
sant i sammanhanget. Spismuren undersöktes i den utvidgning som syns 
norr om schaktet i figur 37 och bestod av ett lager sten 0,8 meter i fyrkant. I 
rapporten noteras ingen slagg, men mycket järnskrot och en bit av en ställsten. 
Härden tolkades därför som möjligen använd för hantverk (Carlsson 2012). 
Det kolrika lagret L24 samt tillhörande gårdslager L25 från den aktuella för-
undersökningen innehöll också mycket järnskrot (F109–110). 

I den västra delen av schakt 4 grävdes djupare än i den östra delen. I väster 
fanns en stenläggning, L26 och intill stenläggningen en stensyll, L27. Utbred-
ningen på dessa lager kunde inte fullt klargöras men sannolikt fortsätter de 
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åt norr och väster. Vid den tidigare genomförda förundersökningen 2011 
lades ett schakt tre meter väster om schakt 4 (figur 37). I den norra delen av 
det äldre förundersökningsschaktet påträffades en 2 meter djup jordkällare 
byggd av sten och med trägolv. Fyllningen bestod av mycket tegel, vilket tyder 
på att den haft ett takvalv av tegel. Källaren daterades till slutet av 1600-talet 
eller början av 1700-talet (Carlsson 2012). Vid en eventuell slutundersökning 
är det möjligt att få en förståelse för relationen mellan jordkällaren och den 
påträffade stensyllen L27 och gårdsytan L26.

Sannolikt rör det sig om ett hus samt tillhörande gårdsyta vilka kan vara 
jämngamla eller aningen äldre än den förmodade smedjan, sent 1600-tal eller 
1700-tal.  

Konsekvenser
Utifrån förundersökningens resultat förordar Dalarnas museum att en arkeo-
logisk undersökning sker innan fortsatt exploatering på fastigheten. Detta 
inte minst för att få en bättre bild över hela kvarterets historiska utveckling 
och för att kunna göra relationer och kopplingar till tidigare genomförda 
arkeologiska undersökningar.

Förundersökningen visade att inom större delen av fastigheten var kultur-
lager och bebyggelselämningar bortschaktade på grund av tidigare verksam-
heter och markarbeten. På den idag topografiskt högre belägna nordvästra 
delen av fastigheten fanns dock välbevarade kulturlager, de framkom i norra 
delen av schakt 3 och hela schakt 4. I fastighetens sydvästra del, schakt 5 och 6, 
påträffades kvarvarande äldre konstruktioner från bland annat Gruvbäcken. 
Därför föreslår vi att den norra delen av fastigheten prioriteras vid en under-
sökning. Den sydvästra delen, i anslutning till de påträffade konstruktionerna 
i schakt 5 och 6, bör också undersökas, men detta kan göras mer extensivt. 

Figur 37. Plankarta över den NV delen av undersökningsområdet med delar av schakt 3 och 8 samt hela 
schakt 4. På plankartan syns också schakt 7 och 8 från förundersökningen 2011. Skala 1:200.
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Sammanfattning
Förundersökningen berörde fastigheten Västra Falun 8 i den sydvästra delen 
av kvarteret, i hörnet Gruvgatan–Engelbrektsgatan. Där låg tidigare en ben-
sinstation och marken på fastigheten har delvis blivit sanerad. Västra Falun 8 
ligger inom fornlämning Falun 68, vilket består av Faluns äldre stadslager. 
Läget i närheten av Hälsingtorget och Falu bro innebär att undersöknings-
området ligger inom ett område som har varit av stor betydelse för Faluns 
äldre historia.

Förundersökningen utfördes av arkeologer på Dalarnas museum hösten 
2016. Syftet var att klargöra fornlämningsförhållandena med särskild vikt på 
de platser som inte berörts av den tidigare saneringen. Sammantaget grävdes 
åtta schakt. I schakt 1 och 7 påträffades inget av antikvariskt intresse. I schakt 
2 fanns resterna efter en byggnad, sannolikt från slutet av 1800-talet. Schakt 3 
och 4 låg i den nordvästra delen av ytan, där kulturlagren verkade mer orörda 
av senare tids markarbeten. I schakt 3 påträffades en huslämning i form av en 
spismur och trägolv, sannolikt från mitten av 1600-talet. I schakt 4 påträffades 
sannolikt en smedja från 1700–1800-tal samt en huslämning som kan härröra 
från sent 1600-tal eller 1700-tal. I schakt 5 påträffades en timmerkista som 
utgjort en konstruktion kopplad till Gruvbäcken. Schakt 6 var omrört, men 
rester efter bebyggelse i form av en stock och underliggande kulturlager, fanns 
i dess ena del. Under den tidigare bensinstationsbyggnaden grävdes ett stort 
schakt för sanering. Detta arbete övervakades av arkeolog, men det mesta av 
antikvariskt intresse var bortgrävt sedan tidigare. I schaktets nordvästra del 
fanns rester av en kallmurad stenkonstruktion men inga fynd i övrigt gjordes. 

Sammantaget togs 484 fynd tillvara, exklusive djurbenen. Tillsamman med 
djurbenen fördelas fynden på 128 fyndposter. Med några få undantag gjordes 
samtliga fynd i schakt 3 och 4. Den största delen av fynden bestod av keramik 
och andra större fyndkategorier var kritpipor och glas, främst fönsterglas. 
Utmärkande fynd var fyra dräktnålar eller knappnålar av kopparlegering, 
en målad glasskärva samt en blå glaspärla. 

Utifrån förundersökningens resultat förordar Dalarnas museum att en 
arkeologisk undersökning sker innan fortsatt exploatering på fastigheten. 
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Bilaga 1 Fyndlista

Nr Sakord Special Del Material Vikt Antal Frag Schakt Anl Lager Anm 
1	 Nål	 Dräktnål	 	 CU-leg	 0,6	g	 4	 4	 3	 	 16	 Konserverade	
2 Pipa Kritpipa Skaft Piplera 7,8 g 3 3 3  7  
3	 Pipa	 Kritpipa	 Skaft	 Piplera	 9,1	g	 2	 2	 3	 	 7	 Bandmönstrad	
4	 Pipa	 Kritpipa	 Skaft	 Piplera	 15,4	g	 8	 8	 4	 	 9	 	
5	 Pipa	 Kritpipa	 Skaft	 Piplera	 3,3	g	 1	 1	 4	 	 9	 Bandmönstrad	
6	 Pipa	 Kritpipa	 Klack	 Piplera	 1,1	g	 1	 1	 4	 	 9	 	
7 Pipa Kritpipa Skaft Piplera 3,2 g 1 1 3  11  
8	 Pipa	 Kritpipa	 Skaft	 Piplera	 1,9	g	 1	 1	 3	 	 15	 	
9	 Pipa	 Kritpipa	 Skaft	 Piplera	 12,9	g	 6	 6	 3	 	 16	 	
10	 Pipa	 Kritpipa	 Skaft	 Piplera	 6,9	g	 2	 2	 3	 	 16	 Bandmönstrad	
11 Pipa Kritpipa Skaft Piplera 2,3 g 1 1 3  20  
12	 Pipa	 Kritpipa	 Skaft	 Piplera	 7,2	g	 2	 2	 3	 	 20	 Bandmönstrad	
13	 Pipa	 Kritpipa	 Skaft+klack	 Piplera	 12	g	 1	 1	 4	 	 24	 	
14	 Pipa	 Kritpipa	 Skaft	 Piplera	 56,5	g	 21	 21	 4	 	 25	 	
15	 Pipa	 Kritpipa	 Skaft	 Piplera	 33,5	g	 5	 5	 4	 	 25	 Bandmönstrad	
16	 Pipa	 Kritpipa	 Skaft+klack	 Piplera	 8,8	g	 1	 1	 4	 	 25	 	
17	 Pipa	 Kritpipa	 Huvud	 Piplera	 36,1	g	 5	 11	 4	 	 25	 	
18 Pipa Kritpipa Skaft Piplera 0,5 g 1 1 3 A5   
19	 Pipa	 Kritpipa	 Skaft	 Piplera	 2,3	g	 2	 2	 3	 A6	 	 	
20	 Pipa	 Kritpipa	 Skaft	 Piplera	 1,7	g	 1	 1	 4	 A10	 	
21	 Pipa	 Kritpipa	 Skaft	 Piplera	 1,2	g	 1	 1	 4	 A11	 	
22	 Kärl	 	 	 Glas	 3,8	g	 1	 1	 6	 A13	 	 Målad,	4,6	cm	lång.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Konserverad	
23	 Pärla	 	 	 Glas	 0,1	g	 1	 1	 4	 	 25	 Blå,	0,2	cm	lång.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Konserverad	
24	 Kokkärl	 	 	 Rödgods	 350,9	g	 1	 16	 3	 	 7	 	
25	 Kokkärl	 	 	 Rödgods	 59,6	g	 3	 3	 3	 	 7	 	
26	 Skål	 	 	 Rödgods	 41,9	g	 3	 3	 3	 	 7	 	
27	 Skål/fat	 	 	 Rödgods	 22	g	 3	 3	 3	 	 7	 	
28	 Fat	 	 	 Rödgods	 95,4	g	 4	 4	 3	 	 7	 	
29	 Kakel	 	 	 Rödgods	 7,2	g	 1	 1	 3	 	 7	 	
30	 Skål	 	 	 Rödgods	 50,1	g	 4	 4	 4	 	 9	 	
31	 Skål/fat	 	 	 Rödgods	 73	g	 15	 15	 4	 	 9	 	
32	 Kärl	 Fat/skål	 	 Fajans	 5,9	g	 7	 7	 4	 	 9	 	
33	 Fat	 	 	 Rödgods	 19,5	g	 2	 2	 4	 	 9	 	
34	 Fat	 	 	 Fajans	 34,9	g	 1	 14	 4	 	 9	 	
35	 Fat	 	 	 Fajans	 6,8	g	 1	 4	 4	 	 9	 	
36	 Fat	 	 	 Fajans	 6,5	g	 1	 2	 4	 	 9	 	
37	 Kokkärl	 	 	 Rödgods	 269,4	g	 1	 9	 3	 	 11	 	
38	 Skål	 	 	 Rödgods	 29	g	 3	 3	 3	 	 11	 	
39	 Fat	 	 	 Rödgods	 24,6	g	 1	 1	 3	 	 11	 	
40	 Skål/fat	 	 	 Rödgods	 63,2	g	 7	 7	 3	 	 11	 	
41	 Skål/fat	 	 	 Fajans	 6,1	g	 3	 3	 3	 	 11	 	
42	 Kakel	 	 	 Rödgods	 63,8	g	 3	 3	 3	 	 11	 	
43	 Skål	 	 	 Rödgods	 13,8	g	 1	 1	 3	 	 15	 	
44	 Skål/fat	 	 	 Rödgods	 69,4	g	 10	 10	 3	 	 15	 	
45	 Fat	 	 	 Rödgods	 6,4	g	 1	 1	 3	 	 15	 	
46	 Kakel	 	 	 Rödgods	 128	g	 1	 18	 3	 	 15	 	
47	 Kokkärl	 	 	 Rödgods	 78,2	g	 3	 3	 3	 	 16	 	
48	 Skål	 	 	 Rödgods	 151,9	g	 9	 13	 3	 	 16	 	
49	 Fat	 	 	 Rödgods	 106,2	g	 6	 7	 3	 	 16	 	
50	 Skål/fat	 	 	 Rödgods	 94,1	g	 17	 17	 3	 	 16	 	
51	 Kruka	 	 	 Rödgods	 22,4	g	 1	 1	 3	 	 16	 	
52	 Kakel	 	 	 Rödgods	 55,4	g	 1	 1	 3	 	 16	 	
53	 Kokkärl	 	 	 Rödgods	 19,2	g	 1	 1	 3	 	 17	 	
54	 Skål	 	 	 Rödgods	 30,6	g	 3	 3	 3	 	 17	 	
55	 Fat	 	 	 Rödgods	 32	g	 2	 2	 3	 	 17	 	
56	 Skål/fat	 	 	 Rödgods	 11,6	g	 2	 3	 3	 	 17	 	
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57	 Kokkärl	 	 	 Rödgods	 25,9	g	 3	 3	 3	 	 20	 	
58	 Skål	 	 	 Rödgods	 17,4	g	 2	 2	 3	 	 20	 	
59	 Fat	 	 	 Rödgods	 63,1	g	 2	 3	 3	 	 20	 	
60	 Skål/fat	 	 	 Rödgods	 16,3	g	 3	 3	 3	 	 20	 	
61	 Kärl	 	 Botten	 Rödgods	 14,4	g	 1	 1	 4	 	 24	 	
62	 Skål	 	 	 Rödgods	 24,1	g	 3	 3	 4	 	 24	 	
63	 Skål/fat	 	 	 Rödgods	 2,9	g	 2	 2	 4	 	 24	 	
64	 Skål/fat	 	 	 Fajans	 2,7	g	 2	 2	 4	 	 24	 	
65	 Kokkärl	 	 	 Rödgods	 35,5	g	 2	 2	 4	 	 25	 	
66	 Skål	 	 	 Rödgods	 103,2	g	 8	 8	 4	 	 25	 	
67	 Fat	 	 	 Rödgods	 34,5	g	 1	 2	 4	 	 25	 	
68	 Fat	 	 	 Rödgods	 30,7	g	 1	 4	 4	 	 25	 	
69	 Fat	 	 	 Rödgods	 35	g	 1	 4	 4	 	 25	 	
70	 Fat	 	 	 Rödgods	 141,9	g	 9	 9	 4	 	 25	 	
71	 Skål/fat	 	 	 Rödgods	 116,1	g	 18	 18	 4	 	 25	 	
72	 Kruka	 	 	 Rödgods	 24,9	g	 2	 2	 4	 	 25	 	
73	 Fat	 	 	 Fajans	 24	g	 1	 9	 4	 	 25	 	
74	 Fat	 	 	 Fajans	 2,5	g	 2	 2	 4	 	 25	 	
75	 Kakel	 	 	 Rödgods	 203,7	g	 1	 5	 4	 	 25	 	
76	 Fat	 	 	 Rödgods	 27,6	g	 2	 2	 6	 	 	 	
77	 Kokkärl	 	 	 Rödgods	 9,5	g	 1	 2	 3	 A5	 	 	
78 Kärl   Fajans 7,1 g 2 2 3 A5   
79	 Kakel	 	 	 Rödgods	 50,5	g	 1	 1	 3	 A5	 	 	
80	 Skål/fat	 	 	 Rödgods	 8,3	g	 2	 2	 4	 A8	 	 	
81	 Skål/fat	 	 	 Fajans	 5,5	g	 4	 4	 4	 A8	 	 	
82	 Skål/fat	 	 	 Porslin	 4,4	g	 1	 1	 4	 A8	 	 	
83	 Skål/fat	 	 	 Rödgods	 30,9	g	 5	 5	 4	 A10	 	 	
84	 Skål/fat	 	 	 Rödgods	 7,6	g	 1	 2	 4	 A11	 	 	
85	 Skål/fat	 	 	 Fajans	 1	g	 1	 1	 4	 A11	 	 	
86 Skål/fat   Fajans 3,7 g 1 1 3  7  
87	 Fönsterglas	 	 Glas	 2,4	g	 1	 1	 3	 	 7	
88	 Fönsterglas	 	 Glas	 19,8	g	 21	 21	 3	 	 9
89	 Flaska	 	 	 Glas	 38,7	g	 18	 18	 3	 	 9	 	
90	 Fönsterglas	 	 Glas	 2,9	g	 1	 1	 3	 	 11	
91	 Fönsterglas	 	 Glas	 5,6	g	 2	 2	 3	 	 16	
92	 Flaska	 	 	 Glas	 39,9	g	 7	 7	 3	 	 16	 	
93	 Kärl	 	 Fot	 Glas	 4,8	g	 1	 1	 3	 	 16	 	
94	 Kärl	 	 	 Glas	 12,9	g	 3	 3	 3	 	 17	 	
95	 Fönsterglas	 	 Glas	 2	g	 1	 1	 3	 	 20	
96	 Fönsterglas	 	 Glas	 1,1	g	 1	 1	 4	 	 24	 	
97	 Fönsterglas	 	 Glas	 10,7	g	 3	 3	 4	 	 25
98	 Kärl	 	 	 Glas	 1	g	 1	 1	 4	 	 25	 	
99	 Fönsterglas	 	 Glas	 4,4	g	 2	 2	 4	 A8	 	
100	 Flaska	 	 	 Glas	 54,4	g	 12	 12	 4	 A8	 	 	
101	 Fönsterglas	 	 Glas	 2,7	g	 1	 1	 4	 A11	
102	 Spik	 	 	 Järn	 16,4	g	 1	 1	 3	 	 7	 	
103	 Ten	 	 	 Järn	 142	g	 3	 3	 3	 	 9	 	
104	 Spik	 	 	 Järn	 23,1	g	 1	 1	 3	 	 9	 	
105	 Nit	 	 	 Järn	 49,9	g	 3	 3	 3	 	 9	 	
106 Nit   Järn 3,5 g 1 1 3  11  
107 NIt   Järn 15,2 g 1 1 3  16  
108 Järn   Järn 118,6 g 2 2 3  20  
109	 Nit	 	 	 Järn	 182,8	g	 12	 12	 4	 	 24	 	
110	 Nit/spik	 	 	 Järn	 186,4	g	 4	 4	 4	 	 25	 	
111	 Spik	 	 	 Järn	 57,9	g	 4	 4	 4	 A8	 	 	
112	 Nit	 	 	 Järn	 19	g	 4	 4	 4	 A10	 	 	
113	 Hake	 Timmerhake	 	 Järn	 432,5	g	 1	 1	 5	 A12	
114	 Hylsa	 	 	 CU-leg	 0,5	g	 1	 1	 3	 	 9	 	
115	 Avslag	 	 	 Flinta	 1,8	g	 1	 1	 3	 	 9	 	
116	 Ben	 Djurben	 	 Ben	 285,6	g	 	 	 3	 	 7	 	
117	 Ben	 Djurben	 	 Ben	 12,3	g	 1	 1	 3	 	 9	 Bearbetat	
118	 Ben	 Djurben	 	 Bränt	ben	 6,4	g	 	 	 3	 	 9	 	
119	 Ben	 Djurben	 	 Ben	 102,9	g	 	 	 3	 	 11	 	
120	 Ben	 Djurben	 	 Ben	 284,4	g	 	 	 3	 	 15	 	
121	 Ben	 Djurben	 	 Ben	 586,2	g	 	 	 3	 	 16	 	
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122	 Ben	 Djurben	 	 Bränt	ben	 3	g	 4	 4	 3	 	 16	 	
123	 Ben	 Djurben	 	 Ben	 26,9	g	 	 	 3	 	 17	 	
124	 Ben	 Djurben	 	 Ben	 43,3	g	 1	 1	 3	 	 20	 	
125	 Ben	 Djurben	 	 Ben	 73	g	 	 	 4	 	 25	 	
126	 Ben	 Djurben	 	 Ben	 17,5	g	 1	 1	 3	 A5	 	 	
127	 Ben	 Djurben	 	 Bränt	ben	 0,4	g	 1	 1	 4	 A10	 	 	
128	 Ben	 Djurben	 	 Ben	 1,9	g	 1	 1	 4	 A11	 	 	
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 Västra Falun – fyra nålar. 

Konserveringsrapport 
 
Emma K Emanuelsson 
Studio	Västsvensk	Konservering 
p.nr.: 12848 , VA 2016-01404 

 

Bilaga 2 Konserveringsrapport
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Västra Falun – fyra nålar 

Konserveringsrapport  

 

Författare   Emma K Emanuelsson 
Grafisk form och Layout   Västarvet,	Studio	Västsvensk	Konservering 
Omslagsbild   Foto	taget	av	författaren.	Fotot	visar	nålarna	efter	konservering 
 
Västarvet + Studio Västsvensk Konservering 
Gamlestadsvägen	2-4,	Hus	B2 
415	02	Göteborg 
Telefon   10-441	43	44 
Fax   031-707 03 26 
Hemsida   www.vastarvet.se, www.svk.com 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniska och administrativa uppgifter 
Västarvet dnr:   VA 2016-01404 
Västarvet pnr:   12848 
 
Län:   Dalarna 
Kommun:   Falun 
Fastighet:   Västra Falun 
 
Uppdragsgivare:  Dalarnas museum 
Uppdragsgivares projektnr  1624 
Projektansvarig:  Eva Carlsson 
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Konserveringsrapport  

Inledning 
Under de arkeologiska undersökningarna i kvarteret Västra Falun, Falun år 2016 hit-
tades ett fynd som lämnats till Studio Västsvensk Konservering (SVK) för konserve-
ring. Konserveringsarbetet pågick under december 2016 till februari 2017. 
 
Konserveringsåtgärder utfördes med utgångspunkt i internationell forskning och 
praxis gällande utrustning, kemikalier och material som anpassats för konserverings-
områdets behov. 
 

Syfte, metod och frågeställningar 
Konservering syftar generellt till att föremålen skall kunna förstås, studeras, hanteras 
och bevaras på bästa sätt.  
 
Den initiala delen av konserveringsprocessen, innebär framtagning av fynden för att 
bättre förstå dessa, och är i princip en fortsättning av den arkeologiska undersök-
ningen om än i laboratoriemiljö och under mikroskop. Den andra delen innebär olika 
åtgärder för att fynden ska kunna bevaras så länge och så bra som möjligt. 
Rengöring och frampreparering av fynd gör att dess former och originalytor framträ-
der.  
 
Materialanalys har inte efterfrågats. 

Tillstånd/kondition 
Fyndet var torrt när det kom till SVK. 
 
Fyndet består av fyra knappnålar i olika storlekar från ca 15 mm till 37 mm.  
Tre av nålarna var kompletta, den fjärde saknade spets. En av nålarna var böjd. 
Ytan täcktes av ett mörkgrönt korrosionslager blandad med jord. Viss ljusgrön, 
pulvrig kopparkorrosion kunde ses. Nålarna hade en god fysisk integritet. 

Konservering 
Fyndet röntgades, dels för identifiering och dokumentation före konserveringen, dels 
för att bättre kunna bedöma nedbrytningsgraden. Röntgenanalysen utfördes med en 
digital industriell röntgen (CR).1  

                                                 
 
1 Strålkälla; Sitex CPseries, typ CP160D. Scanner: Carestream Indrustrex HPX-1. Bildplatta: 
Carestream Industrex Flex XL Blue Digital Imaging Plate 5537. 
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Bild 1. Röntgen av nålarna före konservering. 
 
 
Nålarna undersöktes under mikroskop. Röntgenbilden och den okulära besiktningen 
utgjorde grunden för beslut om hur de skulle behandlas. Nålarna rensades mekaniskt 
från korrosion och krustor med hjälp av pensel och skalpell under mikroskop. 
 
 

 
Bild 2. Nålarna efter konservering, se även omslagsbild. 
 
 
För att undersöka om det fanns risk för bronssjuka, orsakad av skadliga klorider, 
placerades nålarna i fuktkammare under 28 dagar.  
Föremålen uppvisade inga tecken på aktiv korrosion. 
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Nålarna dehydrerades i etanol och torkades i 50°C i ca två dygn. Slutligen ytskydda-
des de med mikrokristallint vax2 . 

Förpackning och stödåtgärder 
Konserverade föremål förpackas i syrafritt material med skumplast3 som stöd. För-
packningen är avsett för transport och magasinering.  

Råd och anvisningar om förvaring och hantering 

Förvaring 
Konservering bromsar den naturliga nedbrytningen men kan aldrig avstanna den helt. 
Var därför noga med att kontrollera föremålens kondition med jämna mellanrum och 
kontakta en konservator för konsultation eller konservering om föremålen ändrar ut-
seende eller behöver vård. 
 
Hantering av arkeologiska föremål bör alltid ske med handskar för att undvika att 
skadlig handsvett och smuts hamnar på föremålen, vilket påskyndar nedbrytningen. 
Handskar fungerar även som skydd mot eventuella hälsoskadliga kemikalier i eller 
på föremålen. Var försiktig så att inte bomullshandskar fastnar i utstickande delar. 
 
För föremål av kopparlegeringar rekommenderas förvaring vid en relativ luftfuktig-
het runt 20 % som inte fluktuerar över dygnet. 

Dokumentation 
Genomförda konserveringsåtgärder redovisas skriftligen i rapportform.  
Fotodokumentation i JPG format efter konservering och röntgenbild levereras digi-
talt.  
 
Rapport samt fotodokumentation tillverkas i fyra exemplar varav en arkiveras på 
SVK (endast rapport) och de övriga skickas till Länsstyrelsen, mottagande museum 
och den grävande institutionen.  
 

                                                 
 
2 Carbona nr 3971 
3 Som stödmaterial används en svart Plaztizote, en åldersbeständiga polyetenplast. 
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Konserveringsrapport  

Inledning 
Under de arkeologiska undersökningarna i kvarteret Västra Falun i Falun år 2017 hittades 
ett antal fynd, av dessa har två glasfynd (se tabell 1) lämnats till Studio Västsvensk Kon-
servering (SVK) för konservering.  
 
Tabell 1. Konserverade fynd från Kv. Västra Falun. 

Fynd nr Material Föremål 

22 Glas Bemålat glas, kärl 
23 Glas Pärla 

 
Fynd nr 22 en transparent glasskärva, ca 22 mm tjockt, lätt välvd och målad på en sida 
med gult, blått och grönt i vad som förefaller ett blom-mönster. Troligtvis från ett kärl. 
Fynd nr 23 är en blå liten cirkulär glaspärla, ca 2 mm i ytterdiameter. 
 
Konserveringsarbetet pågick under år 2017. 
 

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



53

VA nr 2017-00263 – Västra Falun – två glasfynd 
 

Studio Västsvensk Konservering  6 

Tillstånd/kondition 

Glas 
Glasmassans sammansättning påverkar bevarandegraden. Anledningen kan bero på vilka 
alkalimetaller som använts, natrium eller kalium. Natrium (soda) ger ett kvalitativt bättre 
glas än kalium. Det kan också vara infärgningen som gjort skillnad eller t.ex. eventuellt 
blyinnehåll. Endast med materialanalyser kan detta avgöras.  
 
Fynden kom till SVK våta. Båda fynden är välbevarade, men pärlan har en lätt nedbruten 
yta så att den upplevs mattare och mindre färgstark än vad de ursprungligen var. 

Konserveringsåtgärder 
Konserveringsåtgärder utfördes med utgångspunkt i internationell forskning och praxis 
gällande utrustning, kemikalier och material som anpassats för konserveringsområdets 
behov. 
 
Fynden undersöktes under mikroskop. Ingen rengöring behövdes eftersom de redan var 
rengjorda. De lufttorkades sakta. Efter torkning inspekterades ytorna för att bedöma even-
tuell nedbrytning av glaset. Glasskärvan, F 22, uppvisade ingen nedbrytning överhuvud-
taget, men den lilla pärlan, F 23, hade en yta som var mattare och lite eroderad. Pärlan 
ytbehandlades framför allt av estetiska skäl med ett syntetiskt harts, Regalrez, löst i hep-
tan (20%) för att ge tillbaka mer lyster till pärlan.  
 

Förpackning 
Konserverade föremål förpackas i syrafritt material med skumplast1 som stöd. Förpack-
ningen är avsett för transport och magasinering.  
 

  
Fig. 1 & 2. Fyndnummer 22 (skärva) och 23 (pärla) efter behandling. 

                                                 
 
1 Som stödmaterial används en svart Plaztizote- och/eller en vit Neopolenprodukt. Båda är åldersbestän-
diga polyetenplaster. 



Dalarnas museum – arkeologisk rapport 201754

VA nr 2017-00263 – Västra Falun – två glasfynd 
 

Studio Västsvensk Konservering  7 

Råd och anvisningar om förvaring och hantering 

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

Glas 

Glasföremål förvaras vid en temperatur av18-20 C och vid en luftfuktighet som ej över-
stiger 50 %. 

Referenser 
 
Newton, R. & Davison, S. 1989. Conservation of glass. Butterworth & Co. 
 
Tidens tand. Förebyggande konservering. 1999. M. Fjaestad (red.). Riksantikvarieämbe-
tet. www.raa.se/publicerat/9172091355.pdf 
 
Vårda väl. Informationsblad. Riksantikvarieämbetet, 2012. 
http://www.raa.se/publicerat/varia2012_35.pdf 
 

Dokumentation 
Genomförda konserveringsåtgärder redovisas skriftligen i rapportform.  
Fotodokumentation i JPG format efter konservering levereras digitalt till kund. Om rönt-
genfoton tagits följer dessa med fynden och ska slutligen arkiveras på det fyndtilldelade 
museet.  
 
Rapport samt fotodokumentation tillverkas i tre exemplar varav en arkiveras på SVK 
(endast rapport) och de övriga skickas till Länsstyrelsen. 
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Bilaga 2 Kritpipsanalys  
 
Arne Åkerhagen, Vendelsö 2017-01-18 
 
 

 3A. 
Skaftbit från holländsk pipa med dekoren ”Taggband-Rillband” i omgångar. Användes 
1650-1750. 
D10. R3. 
 

 3B. 
Skaftbit från holländsk pipa med dekoren ”Rillband-Ögonband-Rillband” i omgångar. 
Användes 1700-1750. 
D8,6. R2,8 
 

 6. 
Klack från svensk kritpipa med dekoren krönt ”A/O”, tillverkad av Anders Örnbeck, 
verksam 1751-1760 vid Grinds tegelbruk i Stockholm. 
 

 10. 
Skaftbit från holländsk pipa med dekoren ”Rillband” i knippen. Användes 1650-1750 
D9,5. R2,6.  
 

Bilaga 4 Kritpipsanalys
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 12. 
Skaftbit från holländsk pipa med dekoren ”Taggband-Punktband-Taggband” i 
omgångar. Användes 1650-1700. 
D9,0. R3,1. 
 

 13. 
Skaftbit som utsatts för brand och erhållit s.k. reducerad bränning. Ej daterbar. 
 

 15A. 
Skaftbit från holländsk pipa med dekoren ”Taggband” och bit av klackmärke ”Sol”. 
Användes 1650-1700. Klackmärket ”Solen” användes första gången av Raas W. Teen, 
verksam i Gouda 1668. 
D10,3. R2,8. 
 

 15B. 
Skaftbit från holländsk pipa med dekoren ”Rillband-Tandband” Användes 1650-1750. 
D9,4. R3,2. 
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 15C. 
Skaftbit från holländsk pipa med dekoren ”Rillband”. Användes 1650-1750 
D10. R3 
 

 16. 
Skaftbit från holländsk pipa med klackdekor ”Tudorros 5,1”. 1610-1640. 
D11,7. R3,6. 

 

 17A. 
Engelsk pipa med hjärtformad klack. 1640-1670. 
39,3x21,3x12,3. N16,4. R2,5. Klack 14,1/11,1 
 

 17B. 
Troligen engelsk pipa från ca 1650. 
33,4x18,5x11,2. N13,6. R3. 
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 18. 
Odaterbara engelska fragment. 
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Jens Heimdahl, Arkeologerna, Statens 
historiska museer 2017-01-25

Bakgrund och syfte
Under den arkeologiska förundersökningen vid 
Västra Falun 8, Falun RAÄ 68:1 (projektnummer 
1624), togs tre jordprover från olika kulturlager 
för makroskopisk analys. Lämningarna består 
av urbana kulturlager från 1500-1800-talet, och 
de undersökta anläggningarna utgörs av en 
bruksfas i ett hus, samt ett kollager som kan 
vara spår av smidesverksamhet. Det undersökta 
området ligger i det som traditionellt betraktats 
som stadens högrestånds-kvarter. Frågeställ-
ningarna inför analyserna är knutna till de 
provtagna anläggningarna, vad kan urskiljas i 
form av spår efter miljö och verksamhet.

Metod
Provtagningen genomfördes av arkeologerna 
under utgrävningen. Provvolymen låg mellan 
1 och 3,7 liter. Inkomna till laboratoriet prepare-
rades proverna genom flotering och våtsiktning 
(minsta maskstorlek 0,25 mm) enligt metod 
beskriven av Wasylikowa (1986). Identifieringen 
av materialet skedde under ett stereomikroskop 
med 7-100 gångers förstoring. I samband med 
bestämningarna utnyttjades litteratur (främst 
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”.

De provtagna lagren är begränsade från se-
nare 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 avfall-
skällor varifrån materialet som bygger upp 
kulturlagren härstammar, huvudsakligen från 
byggnation och hantverk (träflis, kol, kalkbruk 
etc.), djurhållning (växter från ängs-/betesmiljö), 
kök (träkol, matrester och latrinavfall). Därtill 
kommer en del material, som t.ex. ogräs, från 
lokala växtmiljöer. För att underlätta för läsaren 
att se detta i resultaten har de olika arterna grovt 
grupperats i fyra ekologisk-kulturella kategorier 
(1: äng/bete – ofta representerade dynga eller 
foder; 2: Ogräs – lokal flora och ogräs från åker-
bruk; 3: Insamlade bär – i arkeologiska miljöer 
ofta från latrinavfall) och 4: importerade växter. 
Notera att dessa är grova verktyg och att det 
finns flera exempel på växter som kan passa in 
i flera grupper (smultron är också ett vanligt 
ogräs och många ogräs kan också förekomma i 
betesmiljöer etc.). 

Diskussion
Lämningarna efter bruksnivån i huset (prov 1 
& 2) och kollagret är kontextuellt åtskiljda och 
diskuteras här separat.

Bilaga 5 Makroskopisk analys av tre jordprover
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Golv och sand under golv i hus (prov 1-2)
Det makroskopiska innehållet i de två proverna 
visar tydligt att de speglar samma bruksfas och 
uppvisar ett mycket likartat innehåll. Framträ-
dande är spåren efter fiskrensning i form av fjäll, 
inte minst från abborre, samt benfragment och 
hasselnötsskal. Då detta material dominerar ma-
terialet är det rimligt att tolka detta som spåren 
av ett grovkök där man rensat fisk och hanterat 
kött och nötter. Även förkolnad säd i form av en 
rågkärna finns i materialet, sannolikt har huset 
haft en spis. På golvet finns också en hel del 
avfall, här i form av djurdynga (ängsväxter), 

djurhår och latrinavfall (bär och fikon). Denna 
blandning av material härrör förmodligen från 
en gödselstacksmiljö på stadsgården och repre-
senterar indraget markskräp. Bären kan också 
spegla aktiviteter i köket.

Kollager (prov 3)
Kollagret innehåller gott om mineralsmältor och 
slagg av en typ som benämns kulslagg. Dessa 
senare är mycket likartade de smidesloppor som 
påträffas vid smide, men i detta fall betydligt 
större. Det är osäkert om de kommer från en 
särskild form av smide eller någon annan form 

Västra	Falun	8	FU PM 1 2 3

S 3 3 4

L 15 16 24

Kontext G
ol
vl
ag
er
/tr
äf
lis
la
ge
r

S
an
d	
(u
nd
er
	g
ol
vl
ag
er
	L
15
)

K
ol

la
ge

r -
- s

m
id

e?

Datering 17
00

-1
80

0-
ta

l

Volym/l 3,7 3 1
Träflis	&	bark ●●● ●●● ●
Träkol ●● ●●● ●●●
Rottrådar ●●● ●●●

Animaliska rester Djurhås (ospec) ●● ● ●
Benfragment (däggdjur/fågel) ●● ●●
Bränt	benfragment	(däggdjur/fågel) ●
Fiskfjäll	(abborre) ●● ●●●
Fiskben	och	fiskfjäll	(obset.) ●●● ●●●
Tegelfragment ● ●●
Kalkbruk ●
Mineralsmältor ●●●
Slagg och kulslagg ●●

Summa antal fröer/frukter 97 34 3
Slankstarr-typ Carex flacca- type 4 2
Knaggelstarr-typ Carex flava- type 1 1 3
Tåg	(ospec.) Juncus  spp. 2
Femfingerört	(ospec.) Potentilla argentea  (ospec.) 1
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av metallhantering. Andelen mineralsmältor är 
mycket stort i provet. Sådana återfinns också i 
samband med metallhantering, men kan också 
utgöra spår efter husbränder då kalkbruk och 
lerklining smälter. Även spår av matlagning i 
form av bränt ben påträffades i kollagret. Sådana 
spår är inte ovanliga i smedjor och verkstäder. 
Uppenbarligen har man använt värmekällorna 
även till att laga mat. Sammantaget är det lite 
osäkert vad kollagret representerar, men någon 
form av metallhantering kan anses klarlagt. Det 
är också möjligt att de består av brandlager från 
byggnader.

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

2009: Digital atlas of economic plants. Gronin-
gen Archaeological 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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Tel	023-666	55	00
info@dalarnasmuseum.se
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