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Inledning
Med anledning av planerad schaktning för vatten och avlopp, fjärrvärme/
kyla och el samt anläggandet av en väg på fastigheten Västra Falun 15 och  
fastigheterna Falun 7:32 och Västra Falun 8, tog Länsstyrelsen Dalarna beslut 
om en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, dnr 
431-652-2016. 

Kvarteret Västra Falun inramas av Stigaregatan, Gruvgatan, Engelbrekts-
gatan och Myntgatan strax väster om ån i centrala Falun (figur 1). Området 
ingår i fornlämning Falun 68:1, Faluns äldre stadslager med anor i medeltiden. 
Läget i närheten av det anrika Hälsingtorget och Falu bro innebär att kvarteret 
ligger i Faluns äldre bebyggelseskärna. Inom området finns förutsättningar för 
att lämningar efter äldre tiders bebyggelse och verksamheter finns bevarade 
under marken. De kan öka kunskapen om Faluns tidiga historia. 

Falun

Gamla

Elsborg

herrgården

Falu Kristine kyrka

0 250 500125 Meter

±

Tisken

Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsområdets läge i Falun inringat i blått. Skala 
1:10 000.
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Schaktningsövervakningen utfördes av arkeologer från Dalarnas museum 
under maj och juni månad 2016. Undersökningen var uppdelad i två områden, 
A och B, som delvid överlappade varandra, på en yta från Myntgatan in till 
mitten av kvarteret (figur 2). I samband med att schaktningsövervakningen 
påbörjades uppdagades att en yta av omkring 40 m2 i den nordvästra delen av 
område A hade schaktats bort ned till naturlig mark utan övervakning (länssty-
relsen dnr 431-6530-2016). Denna del innefattas därför inte i undersökningen. 

Kunskapsläge
Undersökningsområdet ligger i den sydöstra delen av kvarteret Västra Falun 
som är centralt beläget i det tidiga Falun. Den äldsta bebyggelsen väster om 
Faluån har anor i senmedeltid. Ett hundratal meter åt norr ligger Falubron, 
som finns omnämnd i dokument redan i början av 1400-talet (Carlsson 2012:7). 

De tidiga kartorna är omöjliga att rektifiera mot dagens, men speglar 
eventuellt en stadsstruktur som vuxit fram under medeltiden. Tabula Geo-
graphica, 1640 års karta över Stora Kopparberg och intilliggande socknar 
(LMV U5), visar på bebyggelse intill Faluåns västra strand, men ger ingen 
bild av hur tomter och byggnader arrangerats. Dock syns det att bebyggelsen 
begränsats av två vattendrag som antagligen motsvarar flödet för Hyttbäcken 
och Gruvbäcken. Kartan över Falu stad i Svenske Plante-boken från 1628 
(RA) visar en oregelbunden stadsbild som verkar ha vuxit fram utan övergri-
pande stadsplan. Kvarteret Västra Falun verkar ha varit uppdelat i tre delar 
som skiljts åt av sneda vägar som ledde ned till Falubron och motsvarande 
Hälsingtorget där Kopparvågens dåvarande placering finns markerad. Vid 
tidigare arkeologiska undersökningar har det framkommit spår av vad som 
antas vara medeltida vägar (Carlsson & Lindberg 2010; Carlsson 2012:31; 
DM proj.1604) som eventuellt överensstämmer med de på den äldsta kartan. 

Ursprungligen låg sjön Tiskens nordvästra ände längre norrut och nådde 

0 25 5012,5 Meter

±

Teckenförklaring
Område A

Område B

Bortschaktat

Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningens huvudområden, samt redan bortschaktat 
område utmärkt. Skala 1:1 000.



7Arkeologisk schaktningsövervakning – Västra Falun 15

vid 1600-talets början ända fram till Stora Torget. Behovet av utökade markytor 
tillsammans med de översvämningar som varje år drabbade Faluån föranledde 
en successiv utfyllnad och höjning av strandnivåerna med hyttslagg, vilket 
innebar att Faluån kom att förlängas söderut på Tiskens bekostnad (Olsson 
& Sundström 2012: 21). År 1631 sägs Kopparvågen ha varit omfluten av vat-
ten och åtkomlig med båt. Efter omplaceringen av vågen till nuvarande läge, 
fylldes området successivt ut med slagg. Först bildades en väg till vågen men 
till slut täcktes hela ytan motsvarande nuvarande Hälsingtorget (Sahlström 
1961: 15). 

År 1641 fick Falun fullständiga stadsprivilegier och en ny stadsplan färdig-
ställdes fem år senare (Olsson & Sundström 2012: 13-14). Omvandlingen av 
stadsstrukturen innebar att bebyggelsen började regleras i rätvinklade kvar-
ter och gator som i stort sett överensstämmer med dagens gatustruktur, där 
bland annat Myntgatan framträder. Hur lång tid den nya stadsplanen tog att 
genomföra i de centrala stadsdelarna är svårt att avgöra utifrån kartmaterialet 
eftersom det snarare speglar planen än de verkliga förhållandena. 

Regleringen föranledde att yt-
terligare slaggutfyllningar gjordes 
för att skapa tomtmark vid ån. På 
1761 års karta (LMV U9-1:1) syns 
ännu slaggutfyllningar, marke-
rade i svart, ligga uppåt nuvarande 
Myntgatan (figur 3). Om man ser 
till det arkeologiska materialet och 
den tidigaste kartan från 1628 ver-
kar bebyggelsen vid sumpmarken 
närmast ån ha varit sparsam innan 
utfyllningarna skedde medan kvar-
teren längre åt väster har haft en 
tidigare fast bebyggelse.

Sommaren 1761 drabbades stora 
delar av Faluns centrala delar, som 
i huvudsak bestod av trähus, av två 
stora bränder som drog fram bland 
annat i det aktuella kvarteret. Det 
fanns innan dess ingen karta som 
redogjorde för tomtägarförhållan-
dena i Falun, men i och med bränderna gjordes en kartering samma år över 
de drabbade tomterna. (Olsson & Sundström, 2012:16) De aktuella undersök-
ningsområdena berör fyra angränsande tomter (figur 3). Tomt 41 sträckte sig 
från Myntgatan till mitten av kvarteret och ägdes av snickaren Daniel Winter. 
Undersökningsområdets sydvästligaste del överlappar de nordöstliga ändarna 
av tomterna 47, 48 och 49. Dessa tillhörde, i nämnd ordning, konstmästare 
Olof Tryggs änka, klensmeden Johan Wadlund och rådman Eggert Lundström. 
Efter stadsbranden föreslogs att nya hus skulle byggas i sten vilket genom-
fördes i begränsad utsträckning. Invånarna fortsatte istället till största delen 
att återuppföra husen i trä (Olsson & Sundström 2012:18). 

På lantmätare G. Skarins karta från år 1886 finns stående byggnader av trä 
utritade i gult och av sten rödmarkerade (figur 4). Den aktuella undersök-
ningens område A omgärdades av trähus, medan område B innefattade fyra 
mindre träbyggnader. Två större hus finns inritade, ett invid Myntgatan och 
ett nordöst om undersökningsområdet. Bägge dessa hus hänger samman med 
de slaggstenshus som fortfarande står på platsen. Övriga hus verkar storleks-

0 30 6015 Meter
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Teckenförklaring
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Område B

Figur 3. Del av 1761 års karta (LMV U9:1.1) 
rektifierad mot dagens, med undersökningens 
huvudområden utmärkta. Skala 1:3 000.



8 Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2017:12

mässigt vara ekonomibyggnader 
och skjul tillhörande tomternas 
bakgårdar. 

Den äldre bebyggelsen stod kvar 
in på 1900-talet, men revs i en stor 
del av kvarteret på 1960-talet. De 
flesta av rivningstomterna har inte 
bebyggts förrän nu, utan har sedan 
dess använts för bilparkering.

Tidigare arkeologiska under-
sökningar
Ett flertal arkeologiska undersök-
ningar har företagits i det aktuella 
och intilliggande kvarter. Vid Riks-
antikvarieämbetets arkeologiska 
utgrävningar i kvarteret Dalpilen intill Hälsingtorget (Bergold 1996) i slutet 
av 1980-talet framkom en slaggutfyllnad, uppåt 1 meter tjock mot ån, sam-
manhörande med flera slaggfyllda timmerkistor som bildade en kajkonstruk-
tion daterad till mitten av 1600-talet. Under slaggen kunde spår av eventuella 
hägnadssystem ses, men ingen bebyggelse. 

Inom kvarteret Västra Falun visar flera dateringar på en etablerad bebyg-
gelse redan i sen medeltid med flera dateringar från 1400-tal och framåt, 
flera husgrunder verkar också ha tillkommit innan stadsregleringen år 1641 
då dessa inte följer riktningarna angivna av stadsplanen (utförlig översikt i 
Carlsson 2012: 11-12; Wehlin 2014: 6-8). 

Hösten 2011 genomförde Dalarnas museum en förundersökning på en stor 
del av kvarteret Västra Falun (Carlsson 2012). Tio sökschakt grävdes och i 
dessa framkom avskiljande slagg- och gruslager samt däremellan kulturlager 
av olika tjocklek. I kulturlagren noterades anläggningar i form av husgrunder, 
sten- och träsyllar, rustbäddar, golv, spisfundament, källare, stenläggningar 
och andra gårdsytor samt diken och en avfallsgrop. Kulturlagren innehöll en 
stor mängd fynd, den största delen från 1600- och 1700-talen. Två av schakten, 
8 och 10, hade grävts i direkt anslutning till det aktuella området (figur 5). 
Schakt 8 låg direkt sydöst om de aktuella områdena. Det innehöll ett fåtal spår 
av bebyggelse från 1600- och 1700-talen, främst åt väster i form av golvrester. 
Schakt 10 skar den nordöstra delen av område A. Underst i schakt 10 fanns 
längst åt söder ett svart kulturlager av huggspån. Lagret fortsatte troligen 
även längre åt norr. Över detta fanns ett lager med slagg på vilket det låg två 
plankor, varav en har daterats till 1621. I övrigt fanns spår av bebyggelse från 
1600- och 1700-talet i form av en eventuell spismur, stensyll, stolpar och syll-
stockar. Schakt nr 6 låg omkring tio meter nordväst om aktuellt område. Det 
var omkring 52 meter långt (NÖ-SV) och innehöll endast omrörda jordmassor 
i de nordöstligaste delarna. Lämningar efter byggnader och stenläggning från 
1600- och 1700-talet framkom längre åt väster ovan den nuvarande slänten i 
mitten av kvarteret. 

Vid den efterföljande slutundersökningen 2012–2013 (DM proj. 1497) fram-
kom flera lämningar från 1800-tal ner till 1500-tal. Två av undersökningsytorna 
låg invid och överlappande de aktuella undersökningsområdena. Undersök-
ningsyta 4 låg ca 0,5–1,0 meter nordväst om det aktuella område A. Bland 
annat hittades husgrunder, syllstenar, stenrader, stockar och spisfundament. 
En stock har daterats till slutet av 1500-tal. Ett flertal parställda störar hittades 

0 25 5012,5 Meter
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Teckenförklaring
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Område B

Figur 4. Del av G. Skarins karta över Falun från år 
1886 rektifierad mot dagens, med undersökningens 
huvudområden utmärkta. Skala 1:2 000.
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också, vilka troligen bildat en gärdesgård. Störparen satt nedstuckna i det 
svarta huggspånslagret som också framkom i förundersökningen 2011. Även 
rester av en kollapsad gärdesgård framkom, den var omkring 3,25 meter lång 
och bestod av tre stycken störar och minst sju stycken gärdslen. Den större 
undersökningsytan, nr 3, innefattade den norra hälften av det aktuella område 
B. Lämningarna bestod av flera husgrunder och byggnadslämningar med golv 
och syllstockar, eldstäder, en gårdsyta och brunnar. Även spår av en äldre väg 
hittades. Underst fanns på flera ställen ytterligare ett svart huggspånslager. 

Vid en schaktningsövervakning i Västra Falun 13, år 2013 hittades rester 
efter träkonstruktioner som kunde dateras till 1500-talet och vid en kom-
pletterande undersökning 2014 (DM dnr 31/14) framkom bland annat en 
brunnskonstruktion av timmer med en stående tunna i botten. Den daterats 
till mellan år 1310 och 1500. 

 Västra Falun 11, mellan Stigaregatan och Bergstenska huset invid Engel-
brektsgatan slutundersöktes 2015 (DM proj. 1580). Vid undersökningen fram-
kom bland annat två intill varandra liggande grunder till hus som antagligen 
byggts runt sekelskiftet 1600. Åtminstone ett av husen verkar ha haft flera 
användningsfaser med olika verksamheter vartefter huset förfallit för att till 
sist ha använts som fähus. Ytterligare byggnadslämningar samt en brunn 
hittades i schaktets norra hörn.

Figur 5. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningens huvudområden och tidigare intilliggande 
arkeologiska undersökningar utmärkta samt det område inom A som innehöll bevarade äldre lämningar. 
Skala 1:400.
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Under vintern 2015 genomfördes även en förundersökning ca 50 meter 
sydöst om det aktuella undersökningsområdet, inom fastigheten Västra Fa-
lun 4, strax väster om rondellen i korsningen Gruvgatan och Myntgatan. Då 
framkom bebyggelselämningar samt rester av gärdsgårdshägn troligen från 
slutet av 1500-talet – till slutet av 1600-talet/början av 1700-talet. Makrofos-
silanalyser som gjordes indikerar möjligtvis två skilda miljöer, en urban miljö 
med spår av stadsodling och en agrar miljö med närliggande ekonomibygg-
nader (Axelsson Karlqvist & Fahlberg 2016). 

Omkring 25 meter nordväst om det aktuella området utfördes en slutun-
dersökning 2016 (DM proj. 1604) i samband med rivningen av en modern 
tillbyggnad till det 1700-talshus som står invid Myntgatan. Undersökningen 
låg mellan två av ytorna från 2012 års undersökning och flera anläggningar 
kunde följas från den tidigare undersökningen. Bland annat framkom fort-
sättningen på en stensatt gårdsplan från 1700- talet, samt byggnadslämningar 
troligen från 1600-talet, en källargrund och två rustbäddar. 

Parallellt med den aktuella undersökningen pågick också en schaktningsö-
vervakning i Myntgatan (DM proj. 1607). Undersökningarna överlappade 
varandra i den nordöstra delen av det aktuella undersökningsområdet. Där 
framkom flera kulturlager från 1600–1700-tal, samt sten- och träkonstruktioner, 
bland annat en grov stolpe som kunde dateras till andra halvan av 1500-talet. 

Även där framkom, ovan den naturliga marken, ett tjockt kolsvart lager av 
organiskt material närmast det naturliga bottenlagret. Troligen är det samma 
lager som noterats vid både förundersökningen 2011 och slutundersökning-
arna 2012 och 2016 i kvarteret. Även vid tidigare utgrävningar på skilda stäl-
len i centrala Falun har liknande tjocka mörka humuslager med träflis och ris 
framkommit i den undre stratigrafin (Bergold & Grälls 1989; Bergold, 1996; 
DM dnr 61/15; DM dnr 84/15). Eventuellt kan detta vara spår efter en äldsta 
markhorisont som bevarats på grund av syrefattig miljö. 

Syfte
Syftet med schaktningsövervakningen var att översiktligt undersöka och doku-
mentera de verksamheter som skett på platsen innan år 1850. Undersökningen 
skall komplettera tidigare genomförda undersökningar med fokus på den 
äldsta bebyggelsestrukturen både före och efter stadsplanens genomförande 
i mitten av 1600-talet. 

Målgrupp för undersökningen var länsstyrelsen och arbetsföretagaren 
Västra Falun Fastighets AB.

Metod och genomförande
Schakten grävdes inom två områden som delvis överlappade varandra (se 
figur 2). Område A var omkring 345 m2 och sträckte sig från Myntgatan i 
nordöst och ca 45 meter åt sydväst. Område B var omkring 320 m2, format 
som en tårtbit med spetsen åt nordväst och förlades i huvudsak i slänten i 
exploateringsområdets sydvästra ände. 

Schaktningsarbetet övervakades av en arkeolog och maskingrävdes skiktvis 
ner tills kulturlager eller konstruktioner påträffades, varvid grävningen av-
stannades för undersökning och dokumentation. Schaktets väggar och botten 
rensades för hand och fotograferades. Schakt, kulturlager och konstruktioner 
mättes in manuellt och med RTK. 
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De stratigrafiska förhållandena dokumenterades skriftligt på kontextblan-
ketter. 

Varje kontext gavs individuella id-nummer, L1, L2 osv. för kulturlager, 
samt A1, A2 osv, för konstruktioner och kategoriserades efter deras materi-
ella karaktär. Samtliga påträffade kontexter kunde sorteras under rubrikerna 
lager/fyllning, konstruktion eller nedgrävning. I det efterföljande skedet 
kategoriserades de olika kontexterna efter tolkad funktion och tillkomstsätt; 
varför de innehöll det de gjorde och såg ut som de gjorde. Det ryms alltså ett 
antal underkategorier inom de tre kontexttyperna lager, konstruktion och 
nedgrävning. 

Samtliga kulturlager tolkades utifrån en utarbetad kulturlagertypologi 
vilket innebär en indelning i ett antal lagertyper som dels utgår från deposi-
tionstypen, det vill säga om lagret är primärt, sekundärt eller tertiärt deponerat 
och dels en tolkning av funktion (Tagesson 2003:31). En sådan typologi ger en 
större förståelse för de skeenden och handlingar som ägt rum och ger också 
mer stringenta och konsekventa tolkningar (Romedahl & Tagesson 2010:14).

Fynd och prover samlades in kontextvis. Jordprover för makrofossilanalys 
samlades in från tre utvalda lager, för att på så sätt kunna få en tydligare bild 
av hur platsen nyttjats. Analyserna genomfördes av Jens Heimdahl, arkeobota-
niker vid Statens Historiska Museer (bilaga 3). Ett prov togs för 14C-analys som 
utfördes på Ångströmlaboratoriet, Uppsala. Tre prov för dendrokronologisk 
åldersbestämning togs och analyserades av Bertil Israels, Bisysslor, Svärdsjö 
(bilaga 4). Tre stycken kritpipor typbestämdes och daterades av Arne Åker-
hagen, tidigare vid Tobaks- & Tändsticksmuseum i Stockholm.

Resultat

Schaktbeskrivning
Schakt 1 
Schaktet togs upp i om-
råde A (figur 6). Det var ca 
34 meter långt i nordöst-
sydvästlig riktning och 
ca 6 meter brett längst i 
nordöst, men smalnade till 
omkring 3 meter i sydväst. 
Schaktet var 2 meter djupt 
längst i nordöst och 0,7 
meter djupt i sydväst. De 
äldre bevarade lager fanns 
främst i schaktets nord-
östra del. Där skars dock 
kulturlagren av recenta 
störningar i form av ett 
tidigare förundersöknings-
schakt samt kabelgravar 
som löpte rakt och diago-
nalt över schaktets bredd. 
Lagren kunde dock utan 
problem urskiljas på bägge 
sidor om störningarna. 

Figur 6. Schakt 1 med djupschakt för VA, från nordöst. Foto: 
David Fahlberg.
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Längst i sydväst hade 
kulturlagren banats 
av vid tidigare mark-
arbeten. Den naturliga 
marken bestod av grå 
och beige silt. Mar-
ken steg åt nordöst. 
Längst i sydväst nåd-
des naturlig botten på 
110,3 m.ö.h och längst 
i nordöst på 109,1 
m.ö.h. Från nordöst 
grävdes i mitten av 
schaktet ett ca 30 me-
ter långt och 1,5–2,0 
meter brett djupschakt 
för VA. Från toppen av markytan var schaktet 2,5 meter djupt längst i nordöst 
och 2,3 meter djupt i sydväst.

Schakt 2
Schaktet togs upp i område B och låg i en brant slänt i exploateringsområdets 
sydvästra ände (figur 5). Det berörde till stora delar redan tidigare undersökta 
respektive sanerade ytor. Det var ca 32 meter långt i nordväst-sydöstlig rikt-
ning och ca 13–14 meter brett längst i sydöst, men smalnade till ca 5 meters 
bredd längst i nordväst. Schaktet var som mest 3,8 meter djupt (figur 7). 
Bevarade äldre lämningar fanns på tre ställen varav två var nedgrävda i bot-
tenlagret (figur 8). I övrigt fanns i slänten endast omrörda fyllningsmassor från 
bland annat tidigare arkeologiska undersökningar, förutom ett litet område 
med bevarade kulturlager längst i sydöst. Den naturliga botten bestod av 
beige silt och nåddes på 1,4 meters djup från toppen av slänten, 112,4 m.ö.h. 

Teckenförklaring
Nedgrävda anläggningar

Område med bevarade kulturlager

Schakt 2

Område B
0 8 164 Meter

±
Dyngbinge

Latrin

L25-29

Figur 8. Översikt över schakt 2, med bevarade lämningar utmärkta. Skala 1:300.

Figur 7. Schakt 2 urgrävt i slänten, från sydöst. Foto: David Fahlberg.
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Följaktligen har den ursprungliga topografin i hela området sluttat åt 
nordöst med en höjdskillnad av 3,3 meter från den sydvästra delen av schakt 
2 till den nordöstra delen av schakt 1, en sträcka av ca 47 meter. Sluttningen 
planade ut mellan schakten vilket troligen beror på sentida markarbeten ef-
tersom marklagren emellan var bortgrävda ner i naturlig mark.

Stratigrafi och kontexter
Vid undersökningen påträffades förutom moderna bärlager och fyllningar 
sammanlagt 50 kontexter, varav 31 kulturlager och 19 konstruktioner. Kultur-
lagren delades in i avfallslager, dynglager/latrin, brukningslager, gårdslager, 
konstruktionslager, tätningslager, utfyllnadslager och utjämningslager. Bland 
konstruktionerna 
fanns störar/stör-
hål, nedgrävning-
ar, träsyllar/spont, 
stolpar, träreglar, 
plankläggning och 
konstruktionsste-
nar. Dessa var delar 
av större samman-
satta anläggningar 
vilka i schakt 1 kan 
sammanfattas som 
fähägn och gärdes-
gårdar och i schakt 
2 som ett avträde 
och en dyngbinge. 
För utförligare kon-
textbeskrivningar se 
bilaga 1.

Schakt 1
Den äldsta säkra 
kontexten i schakt 
1 är L15, ett kol-
svart omrört lager 
av organiskt mate-
rial, som tolkats som 
ett utfyllnadslager 
(figur 9). Eventuellt 
speglar L15 flera ut-
fyllnader vilket inte 
kunde spåras strati-
grafiskt. Lagret var 
tjockast i nordöst 
där det också täckte 
hela schaktets bredd, 
medan det tunnade 
ut åt sydväst och 
väst. Det bildade en 
avsmalnande tunga 
som sträckte sig om-

Figur 10. Störhål A5 i den naturliga silten under utfyllnadslagret L15. 
Överst syns också brukningslagret L17. Foto: David Fahlberg.

Figur 9. Översikt över schakt 1. Det svarta området L15 representerar den 
äldsta kontexten, tolkat som ett utfyllnadslager. Störhålen A5 fanns i den 
underliggande naturliga marken. Den streckade gulgröna markeringen 
representerar det överliggande brukningslager L17. Profilen återfinns 
i bilag 1.Skala 1:200.

Teckenförklaring
Område A

Schakt 1

L17

A5

L15

Störning0 4 82 Meter

±

pro
fil
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kring 16 meter åt sydväst från schaktets nordöstra kant. Intill och under L15 
fanns en rad av störhål, A5, som syntes i bottensilten (figur 10), tolkade som 
en gärdesgård. A5 och delvis L15 överlagrades av brukningslagret L17 som 
troligen avsatts under en längre tids brukning av ytan. Det kronologiska 
förhållandet mellan A5 och L15 är osäkert men både störhålen och lagret har 
kommit till innan L17. 

Teckenförklaring
Område A

Schakt 1

Störning

A2- Gärdsgårdsstörar

L14- Gårdslager

A4/L16-Nedgrävn/Fylln

L17- Brukningslager
0 4 82 Meter

±

Teckenförklaring
Område A

Schakt 1

Störning

L11- Utjämningslager

A3/L12- Nedgrävn/Fylln

L13- Utjämningslager/Gårdslager

L14- Gårdslager

A4/L16-Nedgrävn/Fylln

L17- Brukningslager

0 4 82 Meter

±

Figur 12. Översikt över schakt 1 som visar en förnyelse av ytan genom utjämningslagret L13 ovan 
gårdslager L14 och därefter utjämningslagret L11 som lagts som lock ovan nedgrävningen/fyllningen 
A4/L16. Skala 1:150.

Figur 11. Översikt över schakt 1 som visar gärdsgårdsstörarna A2 i gårdslagret L14, som ligger ovan 
brukningslagret L17. Skala 1:150.
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Längst i sydväst finns en nedgrävning A4 genom L17 (figur 11). Den har 
fyllts med blandat avfall i form av spetsade störar, grenar, slagg och tegel-
brockor och tegelkross L16. Nedgrävningen är dock svårt att tidsbestämma 
då ovanliggande lager har schaktats bort i ett senare skede. 

Därefter täcktes större delen av schaktet av ett humöst sandigt lager, L14 
som tolkas som ett gårdslager. Troligen har detta lager ansamlats ovanpå L17 
då ytan brukats. I L14 satt en rad av spetsade gärdesgårdsstörar A2 på ungefär 
samma sträcka som A5, men tolkas som yngre. Vissa av störarna hade tryckts 
genom det underliggande L17 ned till bottensilten, men den tillhuggna spetsen 
på störarna började i L14 varför det är troligast att de tryckts ned i detta lager 
och inte underliggande lager. Därtill satt flera störar alltför nära varandra för 
att höra till samma gärdesgård som A5. En stör ur A2 har 14C-daterats.

På L14 har ett utjämningslager L13 bestående mestadels av träflis lagts ut 
(figur 12). Det har även överlagrade störarna. En kritpipa i L13 kunde dateras 
till mitten av 1600-talet (bilaga 5). Gränsen mellan L13 och det ovanliggande 
gårdslagret L10 utgjordes av ett förhårdnat skikt som troligen kompakterats 
då ytan använts. Utbredningen på L13 var svår att avgöra då det var svårt att 
skilja från L10 åt söder och nordöst. I L13 fanns en närmast kvadratisk ned-
grävning A3. Fyllning L12 bestod mestadels av slagg och relativt rikligt med 
djurben. Längst åt sydväst hade L13 grävts bort, varpå ett utjämningslager av 
lera, L11, lagts ut. Det låg som ett lock över fyllningen L16 till nedgrävning A4. 

Därpå har hela ytan täckts med ett utjämningslager L10 bestående av 
blandat organiskt material, i huvudsak träflis (figur 13). Materialet i toppen 
av L10 var kompakt och horisontellt deponerat vilket troligen kommer sig av 
att lagret brukats som gårdsyta och avsatts ytterligare material därigenom. 
I lagret satt fem spetsade störar A1 i mitten av schaktet. Runt om och söder 
om störarna fanns ett lager av beige lera L8 som troligen fungerat som ett 
konstruktionslager till dessa (figur 14). Ovan leran låg ett lager av finfördelat 
och nedbrutet organiskt material L9 troligen bestående av dynga.

Över L10 låg L7, ett lager av träflis med mycket djurben och inslag av trä-

Figur 13. Översikt över schakt 1 som visar gårds/utjämningslagret L10, med störarna A1, 
konstruktionslagret L8 och ovanliggande brukningslager L9. Skala 1:100
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kol, slagg, tegelkross och grus. 
Lagret var horisontellt depo-
nerat och tolkas som ett bruk-
ningslager som blivit primärt 
avsatt på platsen, det var dock 
relativt tunt och skulle alterna-
tivt kunna vara ytterligare en 
utjämning. Lagret var svårt att 
skilja från L10 längst åt nordöst 
men dessa skildes åt av L8, L9 
och störarna A1. I profil i den 
sydöstra schaktväggen fanns 
även ett grått lager av sand 0,03- 
0,14 meter tjockt under L7 som 
eventuellt hör samman med L8. 
Två kritpipsfynd i lagret kunde 
dateras, den ena mellan 1630-
50, den andra mellan 1650-70, 
vilket tyder på att lagret avsatts 
efter 1600-talets mitt, beroende 
på dateringen av underliggande 
lager.

Överst låg L5, ett tjockt ut-
fyllnadslager av slagg över hela 
undersökningsytan (figur 15). 
Lagret tunnade ut åt sydväst 
och har troligen schaktats bort 
vid sentida markarbeten eftersom den naturliga silten längre åt sydväst fanns 
direkt under bärlagret. Eventuellt kan lagret ha tillförts material i flera om-
gångar vilket inte syntes i stratigrafin.

Figur 15. Översikt över schakt 1 som visar det översta lagren som avbanats längst i sydväst, samt 
betonggrunderna A22/23. Skala 1:250.

Teckenförklaring
Område A

Schakt 1

Störning

A22/23- Betonggrunder

L5- Utfyllnadslager

L10- Utjämnings-/gårdslager
0 6,5 133,25 Meter

±

Figur 14. Störarna A1 i lerlager L8, markerade med cirklar, 
samt rester av ovanliggande gårds-/brukningslager L7 
och underliggande utjämnings-/gårdslager L10. Foto: 
David Fahlberg.
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I schaktets sydöstra kant, ca 13 meter från nordöst, fanns ett 17 meter långt 
betongfundament A22 till en modern källare med gjutna slaggstenar. Det 
skar samtliga lager under bärlagret och grävts ned i naturlig mark. Omkring 
en meter väster om fundamentets sydvästra ände syntes ca 3x3 meter av en 
gjuten betongplatta A23, ovan bottensilten. Den fanns även i förundersök-
ningsschakt 8, undersökt 2011.

Schakt 2
Längst i sydöst fanns en ca 4,5x2 meter stor remsa (C) där orörda kulturlager 
var bevarade (figur 16). Underst ovan den naturliga marken fanns här L29, 
ett lager av grå sand och slagg, med mycket kol som troligen utlagts i utjäm-
nande syfte. Ovan detta fanns ett homogent sandigt träflislager L28, troligen 
ett brukningslager. Ovan detta låg ett utjämningslager av humös sand L27 
och därefter ett lager av träflis och plankrester L26 som var kompakt i toppen, 
troligen utlagt som en trampyta. Överst fanns ett lager av grå sand och lera 
med inslag av tegel. Kulturlagren överlagrades av omrörd matjord. I övrigt 
var området för litet och kontexterna för få för att kunna tolkas i något större 
sammanhang.

Omkring 2 meter åt nordväst från ovanstående område fanns en byggnads-
konstruktion (B) nedgrävd i bottensilten direkt under de recenta utfyllnaderna 
(figur 17). Konstruktionen bestod av en 2,8x2,5 meter stor kvadratisk nedgräv-
ning A18 i vilket hade lagts ett konstruktionslager L31 av beige siltig lera i 
botten och upp längs gropens väggar. I kanterna hade fyra syllar eller spontar 
bestående av stockar och plankor A8 lagts, stöttade av hörnstolpar A9 samt 
naturligt förekommande och utlagda stenar A16. I botten på försänkningen 
innanför syllarna fanns underst åt nordväst ett näst intill svart lager L35 av 
latrin, blandat med träflis och i toppen av lagret plankrester. Över detta hade 
lagts ett utfyllnadslager av blågrå lera L34. Ovanpå utfyllnadslagret låg en 
träkonstruktion A20 av kluvna björkstockar som överlagrades av ytterligare 

Figur 16.Översikt över schakt 2 med lämningar. A – Timmerkonstruktion A7 och A10, stenen A13 
samt dynglagret L19. B – Träkonstruktion A8, A9 och A12 samt utjämningslager L23. C – Bevarade 
kulturlager L25-29. Skala 1:200.
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ett svart lager L33 av latrin och organiskt material. Latrinlagret hade täckts 
med ett lager av plankrester A19, samt 
två regelstockar A17 liggande i skift i 
konstruktionens sydvästsida och up-
pemot dessa låg ett täcklager av blågrå 
lera L32. Det täckte större delen av sän-
kan innanför syllarna. Ovan L32 fanns 
en regelkonstruktion A15 bestående 
av bearbetade stockar lagda i en ”T”- 
formation, samt lösliggande bitar av 
stockar. Konstruktionen vilade även på 
A17. Uppemot reglarna fanns även ett 
utjämningslager av beige lera L30 som 
tillsammans med regelkonstruktionen 
stöttade upp resterna av ett trägolv 
A14, bestående av två plankor i bygg-
nadens sydöstra del. Därefter hade hela 
ytan innanför syllarna A8 täckts av L23, 
ett lager av grå grusig lera. 

Omkring 5,5 meter nordväst om 
ovanstående konstruktion fanns en 
3x3,5 meter stor knuttimrad träkon-
struktion A7 (A) bestående av sex 
halvstockar liggande i två skift, vilka 
bildade syllar eller väggar i nordväst, 
nordöst och sydöst. Ingen vägg fanns åt 
sydväst, eventuellt på grund av att kon-
struktionen legat i en nordöstsluttning. 
I det södra hörnet fanns en 1,5x2 meter 
stor, naturligt förekommande sten A13 
som varit del i konstruktionen. I botten 

Figur 17. Träkonstruktion A8-A9 och lager L23 över latringropen, från nordöst. Foto: David Fahlberg.

Figur 18. Tunnlock (fnr 77) med inristat 
bomärke på ovansidan. Foto: David Fahlberg.
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på svackan innanför stockarna fanns ett kolsvart lager L24 bestående av träflis 
blandat med lera, träkol, grus och blandat organiskt material, eventuellt är 
detta ett utfyllnadslager eller ett äldre latrinlager. I lagret fanns ett tunnlock 
med ett inristat bomärke (figur 18). Det liknar ett bomärke i botten av ett fat 
daterat till slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet som framkom vid 2011 
års förundersökning (Carlsson 2012:27). Över detta låg en konstruktion A10, 
bestående av flera mindre stockar liggande i nordöst-sydvästlig riktning samt 
en grov planka i nordväst-sydöstlig riktning (figur 19). 

Eventuellt är detta en äldre konstruktion eller botten på bingen. Ovanpå 
konstruktionen fanns ett utfyllnadslager L22, av blågrå lera som låg uppemot 
syllarnas nedre skift. På leran och delvis stockarna låg ett tätningslager av 
näver L21 och ovan detta ett lager av ren dynga L19 med halm och hö i top-
pen. L19:s innehåll var av 1800–1900-talskaraktär, bland annat fanns kakel och 
glas. Konstruktionen täcktes av ett beige lerlager L18 varpå sedan sågade och 
spontade plankor A6 lagts ut.

Fynd
Fynden samlades in och registrerades per kontext och har basregistrerats i 
museets föremålsdatabas Sofie, avseende sakord, material, antal etc. 

Fyndmaterialet består av 99 fynd fördelat på 81 fyndposter, ben ej inräknat. 
Benmaterialet, ca 1,7 kg, framkom uteslutande i schakt 1. Flera lager inne-
höll även ben som var starkt vittrade och därför inte tillvaratogs. De har inte 
genomgått en osteologisk analys, men benen var obrända och bedöms som 
uteslutande slaktavfall av främst nöt och gris, men även får/get. Fynden som i 
övrigt hittades är till största delen representativa för 1600-talet. Samtliga fynd 
redovisas i fyndlistan i bilaga 2. Två poster har dock kastats. 

De flesta fynden var av keramik i form av främst kärl och även en del 
kakel. Det aktuella fyndmaterialet består av mestadels fat eller skålar med 
32 fynd samt 11 kokkärl och 4 förvaringskärl. Den största fyndkategorin var 
yngre rödgods med 66 föremål. Yngre rödgods hör till de vanligaste fynden 
vid stadsarkeologiska undersökningar och karakteriseras av invändigt täck-
ande glasyr. Dessa har använts som vanliga hushållskärl och förutom fat, 

Figur 19. De undre skiften i träkonstruktionen A7 samt rester efter utfyllnadslager L22 samt 
träkonstruktion A10 och underliggande L24. Från sydöst. Foto: David Fahlberg.
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förvaringskärl och skålar brukar även krus, krukor, trebensgrytor m.m. före-
komma. I Sverige blev yngre rödgods vanligt under 1400-talet. Under andra 
hälften av 1600-talet växte det svenska lerhantverket och även i mindre städer 
var krukmakare verksamma. I Falun fanns det år 1655 en krukmakare/kakel-
ugnsmakare, år 1692 två och år 1757 fyra stycken (Östberg 1973:11, 25). Övrig 
keramik består av två skärvor stengods och en skärva fajans. Stengodset (fnr 
49 & 68) kunde typbestämmas till Westerwald-krus eller kannor, importerade 
från regionen med samma namn i Tyskland under tidigt 1600-tal. Av fajans 
fanns endast ett fynd, troligen av Majolika-typ, ett fat/skål, importerat från 
Holland under tidigt 1600-tal (figur 20).

Endast 16 kritpipsfragment framkom, varav två piphuvud och resten 
skaftdelar. Tre av dessa (fnr 24, 26 & 71) kunde närmare dateras och hamnade 
tillsammans i ett spann mellan 1630- och 1670-talet (bilaga 5). Sorterat under 
glas fanns två fynd varav ett flaskglas och en bägare. Endast fyra metallfö-
remål hittades, varav en hästsko av järn och resten föremål av Cu-legering. 
Läderföremål står för fyra fynd, varav en skosula av läder (fnr 78). Eventuellt 
är de andra läderfragmenten (fnr 79 och 80) del av samma sko. Av trä fanns 
endast ett föremål i form av ett tunnlock med inristat bomärke (fnr 77, figur 20). 

Det bör noteras att bara sex fynd framkom i schakt 2 och alla av dessa utom 
ovanstående tunnlock samt en kopparsmälta (fnr 81) kommer från det lilla 
området längst i söder med bevarade kulturlager. 

Analyser

Makrofossilanalys
Prover för makrofossilanalys togs från tre lager L13, L14 och L17 i anslutning 
till gärdesgården (bilaga 3). Innehållet i L13 och L14 var likartat och hade 
bägge stora inslag av granris som tolkas ha haft en marktäckande funktion. 
Det fanns även mycket träflisblandad dynga så väl som mycket latrinavfall 
och ogräs. Lagren tolkades som härstammande ur samma typ av gårdsmiljö 
och närliggande aktiviteter. Innehållet i det understa lagret, L17, bestod av 
färre fröer och huvudsakligen av stalldynga med träflis och lite latrinavfall 
och en tydlig ogräsflora. 

 

L7 L10 L13 L14 L26 L28
Lergods 1
Stengods 1 1
Fajans 1
Yngre rödgods 20 24 9 9 2 2
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Figur 20. Tabell över keramikförekomsten per kontext, L7, L10, L13 och L14 fanns i schakt 1, L26 och 
L28 i schakt 2.
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Sammantaget innehöll alla lagren mycket dynga och djurhår vilket tro-
ligen härrör ur någon av tre möjliga verksamheter: djurhållning och/eller 
odling, eller garveriverksamhet. Undersökningsområdet har tydligt hört till 
den smutsigare ekonomidelen av en stadsgård, eventuellt med gödselstackar 
och/eller tillfälliga boskapsfållor. De gärdesgårdsrester som framkommit kan 
alternativt till djurhållning annars ha använts för att avgränsa odlingsytor. 

I övrigt, likt vid flera utgrävningar i kvarteret, förekom mycket fikon i 
inslagen av latrin vilket tyder på att platsen varit bebodd av människor i 
samhällets övre skikt, då detta var en dyr importvara under 1600-talet. 

14C-analys
Ett prov för 14C-analys togs ur en stör från gärdesgården A2. Stören var av 
gran och hade 19 årsringar under bark. Provet togs i ytveden närmast barken, 
egenåldern i provet bedömdes därför vara låg. 14C-analysen utfördes av Göran 
Possnert på Ångströmslaboratoriet, Uppsala universitet. Resultatet visade på 
en datering till 327±27 BP (Ua-54342), vilket efter kalibrering vid 2 sigma ger 
en trolig datering mellan 1482 och 1643 (figur 21). 

Dendrokronologi
Dendroprover togs från en konstruktion i område B tolkad som latrin/avträde. 
Ett prov togs ur en av hörnstolparna A9. Det indikerade att trädets fällningsår 
varit omkring 1858. Prover sågades också ur regelstockarna A15 och A17 
vilka troligen avverkats under 1920-talet. Dendroproverna redovisas i bilaga 
4 (prov A15 där felaktigt märkt A20). I analysrapporten finns även resultaten 
från en stock från projekt 1607.

Figur 21. 14C-analysen av en stör från gärdesgården A2. Kalibreringen är gjord i Oxcal 4.2 (Bronk 
Ramsey 2009) med kalibreringskurvan IntCal13 (Reimer et al. 2013).
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Tolkning 

Schakt 1
Lagren i schakt 1 verkade, baserat på de fynd som gjordes av främst keramik 
och kritpipor, ha tillkommit till följd av omväxlande brukning och förnyelser 
av markytan, från tidigt 1600-tal till seklets mitt. Inga byggnadslämningar 
fanns vilket tyder på att detta varit ett område mellan bebyggelsen i kvarte-
ret. Det översta brukningslagret L7 kunde genom kritpipsfynd dateras till 
tidigast 1650-70. Det mesta tyder på att gårdsytan legat i direkt anslutning till 
Myntgatan eller dess företrädare. Eventuellt har gården/tomten innan stads-
regleringen även avgränsats av gator som gått ungefär i öst-västlig riktning 
då flera sådana syns i det aktuella området på kartan från 1628 (figur 22).

Underst mot den naturliga marken fanns ett kolsvart lager L15, bestå-
ende av träflis och annat organiskt material, vilket var det äldsta spåret av 
mänsklig påverkan på platsen. Liknande lager har framkommit vid flertalet 
av de undersökningar som gjorts i och i närheten av kvarteret Västra Falun 
och verkar sammantaget bli tjockare åt öster. Det troligaste är att detta var 
ett utfyllnadslager som har lagts ut på grund av en tilltagande sluttning åt 
nordöst i den naturliga topografin. Gårdslagret L17 har därefter tillkommit, 
troligen genom en tids brukning. 

Både L15 och L17 gick att följa från den schaktningsövervakning som gjor-
des i Myntgatan parallellt med den aktuella schaktningen. En stolpe nedgrävd 
i lagret som motsvarar det aktuella L17 daterades där till år 1581 (bilaga 4; DM 
proj. 1607). Lagren sammanfaller sannolikt också med L31 och 33 i schakt 10 
vid förundersökningen 2011, en ovanliggande planka dendrodaterades då till 
1621. Lagren bör vara äldre än plankan eftersom det däremellan också fanns 
en utjämning av slaggkross (Carlsson 2012: 49-50).

Det framkom två stratigrafiskt skilda generationer av gärdesgårdar vid 
den aktuella undersökningen. Dessa gick längs samma nordöst/sydvästliga 
sträcka mitt i schaktet. Ytterligare en störkonstruktion, A1, fanns ännu högre 

Figur 22. Karta över Falu stad ur Svenske Plante boken från år 1628 (RA). Det aktuella området är 
ungefärligt markerat i blått. Från området väster om ån går tre gator i västlig riktning ner mot ån.
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upp i stratigrafin. Den senare bestod bara av fem bevarade störar inom en 
sträcka av 1,5 meter men kan eventuellt representera ännu en gärdesgårdsge-
neration eftersom den var orienterad åt samma håll som de övriga (figur 23). 
Gärdesgården A5, som tolkas som den äldsta, bestod av störhål i den naturliga 
botten. Dessa överlagrades av L15, men störarna har troligen stuckits genom 
lagret vid konstruktionen av gärdesgården. Den yngre gärdesgården A2, som 
satt i L14 daterades till troligen 1500-tal eller tidigt 1600-tal. Eventuellt har 
gärdesgården tagits ur bruk på grund av ändrade tomtgränser eller mark-
användning vid stadsregleringen som började efter år 1641. Detta stöds av 
att störarna överlagrades av utjämningslagret L13, som genom kritpipsfynd 
placeras i mitten av 1600-talet. Även senare omstruktureringar har skett under 
1600-talet i form av en utplaning av ytan och påförande av utjämningslager. 

De olika generationerna av gärdesgårdsstörar skulle teoretiskt kunna re-
presentera längre sträckor av lagning eller komplettering av en och samma 
gärdesgård. Både i den yngre (A2) och den äldre (A5) generationen gärdesgård 
samt i den ovanliggande störkonstruktionen (A1) fanns parställda stolpar 
vilket tyder på att detta varit så kallade hankgärdesgårdar med snedställda 
gärdslen. Även vid den arkeologiska slutundersökningen 2012-13 (DM proj. 
1497) framkom stratigrafiskt skilda rader av parställda störar främst i nordöst-
sydvästlig riktning och rester av en kollapsad gärdesgård med störar och 
gärdslen. Flera av störparen satt nedstuckna i ett svart huggspånslager som 
bör vara samma som det aktuella L15. Troligen är dessa samtida med och 
hör eventuellt samman med de aktuella gärdesgårdarna och kan ha bildat en 
sammanhängande inhägnad yta. 

Sammantaget verkar gärdesgården ha markerat utkanten av en stadsgård 
eller en gränszon mellan stadsgårdar. Makrofossilanalysen talar för att det 
rör sig om en del av gårdstomten där smutsigare verksamheter företagits, 
exempelvis tillfällig djurhållning, garvning av hudar etc. Men också att gården 
troligtvis varit välbärgad då det bland annat ätits importerade fikon. Ytan har 
kontinuerligt använts till samma typ av verksamheter under 1600-talets lopp. 
Innehållet i L17 som tillkommit i samband med den äldsta gärdesgården är 
intressant i förhållande till gärdesgården då den i huvudsak bestod av ren 

Teckenförklaring
Schakt 1

A1- Störar

A2- Gärdsgårdsstörar

A5- Störhål0 2,5 51,25 Meter

±

Figur 23. Gärdesgården A2 och A5 samt störkonstruktionen A1 i förhållande till varandra, med respektive 
utsträckning markerad. Skala 1:100.
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träflisblandad dynga. Innehållen i L14 och L13 tyder på att de har tillkommit 
i en omgivning med gödselstackar eftersom lagren hade ett stort inslag av 
dynga och även latrin. De hade även ett mycket stort inslag av granbarr vilket 
troligen har haft marktäckande funktion. Också uppemot den sydöstra sidan 
av störkonstruktionen A1 fanns ett troligt dynglager. 

Sannolikt användes området, sedan det etablerades, kontinuerligt för 
någon form av djurhantering, exempelvis fållor för slaktdjur. Verksamheten 
har resulterat i en eller flera intilliggande dyngstackar där även latrin har 
tömts ur. Förekomsten av en betydligt yngre dyngbinge i schakt 2 längre 
västerut visar också att djurhållning förekommit i samma stadsmiljö även 
i senare tid, under 1800-talet och troligtvis in i 1900-talet. Eventuellt har 
förnyelser av ytan kommit till på grund av en intensiv markanvändning. 
Marken har troligen trampats och blivit ojämn vid flera tillfällen och därför 
tillförts utjämningslager och täcklager som sedan åter trampats och brukats 
som verksamhetsyta vilket visar sig i förhårdnader i toppen av bland annat 
L13 och L10. Även gärdesgården har under tiden behövt kompletteras eller 
bytas ut. Under 1600-talet har även senare omstruktureringar skett i form av 
en utplaning av ytan och påförande av utjämningslager, eventuellt på grund 
av den pågående stadsregleringen.

Figur 24. Del av G. Skarins karta över Falun från år 1886 rektifierad mot dagens med konstruktionerna 
i schakt 2 inritade. Dessa orienterar sig mot tomtgränsen i mitten av kvarteret och latringropen 
sammanfaller med platsen för en mindre ekonomibyggnad. Skala 1:700.

Teckenförklaring
Nedgrävda anläggningar

Schakt 20 10 205 Meter

±

Dyngbinge

Latrin
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Schakt 2
De konstruktioner som framkom i schakt 2 tolkas som ungefär samtida med 
varandra och verkar ha varit i bruk under andra halvan av 1800-talet och/el-
ler början av 1900-talet. Den nordligaste av konstruktionerna har baserat på 
innehållet varit en enkelt timrad dyngbinge som delvis varit nedgrävd i den 
naturliga silten. Denna har när den gått ur bruk runt sekelskiftet 1900 täckts 
över med ett lager av lera och därefter med grövre spontade plankor. Om man 
studerar Skarins karta från 1886 så hamnar konstruktionen vid gränsen mel-
lan två tomter i mitten av kvarteret (figur 24). Det svarta organiska lagret L24 
under dyngbingen och kanske även den ovanpåliggande träkonstruktionen 
A10 var eventuellt äldre än den övre konstruktionen A7 då de skiljdes åt av 
ett tjockt lerlager L22. Lagret låg i en fördjupning i den naturliga marken och 
skulle kunna vara en äldre latrin- eller avfallsgrop. 

Den konstruktion som fanns längst söderut i schakt 2 har troligen varit ett 
avträde bestående av en latringrop med någon form av överbyggnad. Höjd-
skillnaden mellan den undre delen av de bevarade kulturlagren längst i söder 
och avträdet var ungefär 1,4 meter och nedgrävningen A18 var ca 0,85 meter 
djup vilket tillsammans ger ett totalt ursprungligt djup av ca 2,25 meter på 
latringropen. Dendrodateringarna skiljer sig kraftigt mellan olika byggnads-
element, vilket kan tolkas på två sätt. Antingen har konstruktionen kommit 
till under andra hälften av 1800-talet, varpå latringropen efterhand fyllts och 
täckts över och då behövt kompletteras med reglar och plankläggningar att 
ställa latrintunnor på. Eller också är konstruktionen uppförd delvis av åter-
använt virke någon gång under första halvan av 1900-talet. Konstruktionen 
sammanfaller med hörnet på en träbyggnad som finns med på 1886 års karta, 
vilket talar för det första alternativet, och att avträdet varit del av en mindre 
ekonomibyggnad (figur 24). 

Konstruktionerna i schakt 2 var nedgrävda i bottensilten och har på så vis 
klarat sig undan moderna markarbeten. Konstruktionerna var relativt unga 
men kan eventuellt säga något om platsnyttjandet även under tidigmodern tid. 
Avträden och dyngstackar kan även tidigare ha legat i samma del av kvarteret 
invid tomtgränser med en så avlägsen placering som möjligt i förhållande till 
tomternas huvudbyggnader som troligen låg ut mot gatorna. Under det sena 
1500-talet och även framgent bestod avträden ofta av bara en grop i marken 
med en enkel överbyggnad, som helt enkelt skottades över när den var full. 
Senare började även uppsamlingskärl, t.ex tunnor att användas. (Dufwa & 
Pehrson 1989:7). 

En eventuell förklaring till den undanskymda placeringen av liknande 
konstruktioner, förutom att de bör ha spridit en oangenäm lukt, kan ha varit 
att offentlig hantering av mänsklig avföring under tidigmodern tid var starkt 
tabu- och skambelagd och endast utfördes av bödeln och dennes medhjälpare 
(a.a:9-10).

Likaväl är latrin ett vanligt innehåll i äldre odlingslager vid arkeologiska 
undersökningar och har ofta använts som jordförbättring även i köksodlingar 
(Heimdahl 2014:268). Det var inte ovanligt att människor förr i tiden uträttade 
sina behov i eller i anslutning till fähuset sittandes över en stång i väggen, eller 
i anslutning till svinstior (Tilander 1968). Detta kan även vara en förklaring 
till förekomsten av latrin i dynglagren i schakt 1. Förekomsten av mänsklig 
avföring i odlingslager kan vara en följd av samdeponering med dynga men 
också en medveten strategi för att kunna handskas med materialet under 
täckmantel av dynga. 
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Sammanfattning
I samband med schaktning på fastigheten Västra Falun 15 och delar av fast-
igheterna Falun 7:32 och Västra Falun 8 under maj och juni 2016, har arkeo-
loger från Dalarnas museum utfört en arkeologisk schaktningsövervakning. 
Kvarteret Västra Falun ligger inom fornlämning Falun 68:1, bestående av 
stadslager i Faluns äldre bebyggelseskärna. Undersökningen fördelades över 
två huvudområden med överlappande schakt, från Myntgatan in till mitten 
av kvarteret. Undersökningens syfte var att komplettera tidigare genomförda 
undersökningar med fokus på den äldsta bebyggelsestrukturen före och efter 
stadsregleringen vid 1600-talets mitt.

I schakt 1 närmast Myntgatan fanns minst två, eventuellt tre generationer 
av gärdesgårdar på en och samma sträcka, samt även flera successiva lager av 
utjämningar och brukning. Troligen har ytan brukats intensivt från omkring 
sekelskiftet 1600 och har ägnats åt någon form av temporär djurhållning, 
exempelvis fållor för slaktdjur eller liknande. 

I schakt 2 fanns endast en smal remsa kulturlager bevarade längst i sydöst, 
därtill fanns även två nedgrävda konstruktioner längre åt nordöst. Den sydli-
gaste av dessa var 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. Denna låg vid gränsen mellan två tomter på kartan från 
1886, strax väster om det nordvästra hörnet på den ekonomibyggnad som 
innehöll avträdet.
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Bilaga 1 Kontextbeskrivningar

Lager

L1 Bärlager
Lager av kompakt gul-grå sand, grus och ste-
nar, utlagt för att få bärighet till väg/gårdsytan 
(figur 1).

Ligger under: Rivningsmassor 
Ligger ovan: L5, L16, L17
Tjocklek: 0,3-0,5 m
1. Deposition - Sekundär
2. Handling – Konstruktion
Schakt 1

L5 Utfyllnadslager
Utfyllnadslager av slagg, med inslag av träflis, 
kol och grus som ligger över hela undersök-
ningsytan. Lagret tunnar ut och har troligen 
schaktats bort åt sydväst (figur 1).

Ligger under: L1
Ligger ovan: L7, L8, A1, L9, L10, L14
Tjocklek: 0,7 m
Handling – konstruktion
Deposition – sekundär
Schakt 1

L7 Gårdslager/brukningslager
Heterogent, horisontellt deponerat lager av 
brun träflis med mycket djurben och inslag av 
träkol, slagg, tegelkross och grus. Skuret av re-
centa störningar i nordväst och sydöst. Längst 
i nordöst svårt att skilja från underliggande L10 
(figur 1).

Ligger under: L5
Ligger ovan: L8, L9, L10
Tjocklek: 0,03 m
Handling – brukning
Deposition – tertiär
Schakt 1

L8 Konstruktionslager
Grågult lager av siltig sand och grus. Troligen 
utlagt som konstruktionslager till- eller stabili-
sering runt störarna A1. Ligger delvis under vad 
som antas vara ett dynglager L9, varför detta 
tolkas som en del av en fähägnad.

Ligger under: L5, L7, L9
Ligger ovan: L10, A1
Tjocklek: 0,1-0,3 m
Handling – konstruktion
Deposition – Tertiär
Schakt 1

L9 Brukningslager
Lager av finfördelat, nedbrutet brunt organiskt 
material, med inslag av träflis. Eventuellt ett 
dynglager. Lagret fanns lokalt invid de nord-
västra störarna i A1 ovan konstruktionslagret 
L8, samt ca 3 m åt sydöst där det även över-
lagrade det underliggande brukningslagret L10.   

Ligger under: L5, L7
Ligger ovan: L8, L10
Tjocklek: 0,02-0,1 m
Handling – Brukning
Deposition – Tertiär
Schakt 1
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ÖNÖ VSV

1.	 L1	–	Bärlager	av	gul-grå	sand,	grus	och	stenar.
2.	 Recent	störning,	fylld	med	tegelkross,	beige	

lera	och	sand.	
3.	 L5	–	Utfyllnadslager	av	slagg,	med	inslag	av	

träflis,	kol	och	grus.
4.	 L7	–	Heterogent,	horisontellt	deponerat	lager	av	

brunt	träflis	med	plankrest	i	profilen.
5.	 Lager	av	grå	sand,	slagg,	grus	och	sten.	Endast	

synligt	i	profil.
6.	 L10	–	Heterogent	utjämningslager/gårdslager	

av	organiskt	material,	mestadels	träflis	och	
kvistar.

7.	 Utjämningslager	av	beige	till	grå	siltig	lera	med	
inslag	av	tegelkross,	träkol,	sot	och	träflis.

8.	 L14	–	Mörkbrunt	humöst,	sandigt	gårdslager	
med	finfördelat	träflis.

9.	 L17	–	Gråbrunt,	homogent	brukningslager	av	
fint	sandblandat	organiskt	material	med	fläckar	
av	beige	silt	och	enstaka	inslag	av	småsten	och	
träkol.

10.	L15	–	Ett	sotsvart	utfyllnadslager	av	organiskt	
material,	i	huvudsak	träflis	och	huggspån,	med	
ett	stort	inslag	av	träkol.

11.	Naturlig	beige	till	grå	silt.

Figur 1. Profil schakt 1, sydöstra sektion, se figur 9. Skala 
1:40.



Dalarnas museum – arkeologisk rapport 201730

L10 Utjämningslager/gårdslager
Heterogent lager av organiskt material, mesta-
dels träflis och kvistar med inslag av tegelkross, 
småsten, grus, slagg och träkol. Lagret låg över 
hela ytan, men försvann öster om FU-schaktet 
i nordöst och var bortschaktat längst i sydväst 
samt skars av en recent störning i sydvästra 
hörnet. Materialet var horisontellt deponerat 
i toppen och har sannolikt varit en utfyllnad 
som sedan fungerat som gårdsyta. I lagret satt 
fem stycken störar (A1) nedstuckna på rad 
i sydväst-nordöstlig riktning och i vinkel åt 
sydöstlig riktning vilka stabiliserats med L8, 
ett siltigt sandlager. Lagret var svårt att skilja 
från underliggande lager L13 då dessa endast 
skiljdes åt av ett förhårdnat skikt som bitvis 
följde med vid schaktningen (figur 1).

Ligger under: L8, L9, A1
Ligger ovan: L11, L16, A2 
Tjocklek: 0,1 m
Handling – Brukning 
Deposition – Primär
Schakt 1

L11 Utjämningslager
Lager av beige till grå siltig lera med inslag av 
tegelkross, träkol, sot och träflis. Lagret ligger 
delvis över fyllningen L16 till nedgrävningen 
A4 och har antagligen använts för att täcka över 
och/eller jämna ut gårdsytan när denna fyllts 
igen. Lagret har delvis schaktats bort i sydväst 
och tunnar ut och försvinner i öster.

Ligger under: A10, L16
Ligger ovan: A14, A16, A17
Tjocklek: 0,02-0,15 m
Handling – Konstruktion 
Deposition – Tertiär
Schakt 1

L12 Utfyllnadslager
Fyllning till nedgrävningen A3 bestående av 
mörkbrun slagg, träkol, grus och småsten med 
inslag av tegelkross och djurben. 

Ligger under: L10
Ligger ovan: A3
Tjocklek: 0,15 m
Handling – Konstruktion 
Deposition – Tertiär
Schakt 1

L13 Utjämningslager/Gårdslager
Rödbrunt lager bestående av träflis, grus och 
småsten med inslag av djurben och slaggkross 
som är kompakt i toppen och lösare längre 
ned. Lagret har troligen sträckt sig över större 
delen av ytan och representerar antagligen en 
förnyelse eller utjämning av en gårdsyta (L14) 
som sedan har blivit trampat och kompakterat 

vid brukning. Därefter har gårdsytan avsatts 
ytterligare material i form av L10. Störarna A2 
framkom under lagret. 

Ligger under: L10
Ligger ovan: L14, A2
Tjocklek: 0,07 m 
Handling – Brukning
Deposition – Primär
Schakt 1

L14 Gårdslager
Mörkbrunt humöst sandigt lager som låg över 
hela ytan men bortschaktats längst i sydväst 
där det skars av en recent störning. Lagret be-
stod av en stor del fint träflis, träkol, småsten 
och enstaka lerfläckar. Troligen var detta ett 
äldre gårds/marklager eller brukningslager. I 
lagret satt A2 en rad av trästörar som gick ca 
10 meter i nordöst-sydvästlig riktning, vilka 
troligen varit en gärdesgård som markerat en 
ägogräns. Lagret släppte lätt i kontaktytan mot 
underliggande och skilde sig något i färg men 
representerar eventuellt en fortsatt användning 
av ytan från det äldre L17 och utgör i så fall top-
pen av samma lager (figur 1).  

Ligger under: L10, L11, L13, A2, A3
Ligger ovan: L15, L17
Tjocklek: 0,1 m 
Handling – Brukning
Deposition – Primär
Schakt 1

L15 Utfyllnadslager
Ett tjockt sotsvart lager av organiskt material, 
i huvudsak träflis och huggspån, med stort 
inslag av träkol samt en del djurben och små-
sten, längst ned större inslag av lera. Lagret var 
kaotiskt, omrört, och har troligen varit en äldre 
utfyllnad och ligger ovan naturligt förekom-
mande lager. Lagret tunnade ut åt nordväst 
och i sydväst och låg som en tunga i mitten av 
schaktet åt sydväst. Den äldsta störraden (A5) 
som stuckits ned i den naturliga silten följde 
kanten på lagret. Lagret blev tjockare och täckte 
hela schaktet längre åt nordöst (figur 1).

Ligger under: L14, L16, L17
Ligger ovan: Naturliga bottensilten
Tjocklek: 0,02-0,3 m 
Deposition – Tertiär
Handling – konstruktion
Schakt 1

L16 Utfyllnadslager
Fyllning till nedgrävning A4, bestående av 
kvistar, träflis och slagg, längst upp. Längre 
ned fanns ett större inslag av tegelkross och 
kalkbruk. Längst ned var lagret kolsvart med 
lera, större grenar och pinnar samt spetsade 
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störar och träflis. I sydöst skars fyllningen av 
nedgrävningen till den moderna källargrunden 
A22. Fyllningen luktade i botten starkt av diesel 
som eventuellt infiltrerats ned från källaren el-
ler från en intilliggande, numera riven bensin 
station genom sentida verksamhet på platsen.

Ligger under: L11
Ligger ovan: Naturlig mark
Tjocklek: 1,6 m 
Deposition – Tertiär
Handling – konstruktion
Schakt 1

L17 Brukningslager
Gråbrunt, homogent lager av fint sandblan-
dat organiskt material med fläckar av beige 
silt och enstaka inslag av småsten och träkol. 
Makrofosilanalysen visade att lagret bestod av 
till största delen flisblandad stalldynga, små 
inslag av latrinavfall och en tydlig ogräsflora. 
Lagret låg delvis över utfyllnadslager L15 och 
den naturliga silten och fanns bara längs lång-
sidorna av schaktet men inte i mitten närmast 
störraderna A2 och A5. Detta kan bero på hur 
platsanvändningen varit organiserad inom 
tomterna och att lagret inte avsatts närmast mot 
gränsen eftersom detta område använts i mindre 
utsträckning (figur 1).

Ligger under: L10, L14
Ligger ovan: L15, naturlig mark
Tjocklek: 0,02-0,1 m 
Deposition – tertiär
Handling – konstruktion
Schakt 1

L18 Utjämningslager
Lager av Beige till grå sand, silt och lera med in-
slag av tegelkross, kalkbruk, småsten och slagg-
kross innanför träkonstruktionen A7. Lagret låg 
direkt under plankorna A6. Antagligen lagt som 
täcklager över dynglagret L19 tillsammans med 
plankorna när den tillhörande konstruktionen 
(A7-A10 och A13) gått ur bruk.   

Ligger under: A6, recent utfyllnad
Ligger ovan: A13
Tjocklek: 0,05 meter 
Deposition – tertiär
Handling – Destruktion
Schakt 2

L19 Avfallslager
Tjockt lager av dynga med ett övre lager av 
strömaterial, hö eller torv samt träflis. Överst i 
lagret fanns skärvor av 1800-talskeramik samt 
kakel. Lagret låg innanför träkonstruktionen 
A7, vilket troligen utgjort någon form av binge, 
för stalldynga.

Ligger under: L18

Ligger ovan: A13
Tjocklek: 0,35 m 
Deposition – primär
Handling – brukning
Schakt 2

L20 Brukningslager
Spår av mörkbrunt kulturlager i toppen av L23, 
bestående av i huvudsak träflis, med kol och 
bränd lera.

Ligger under: Modern utfyllnad
Ligger ovan: L23
Tjocklek: 0,01 m 
Deposition – primär
Handling – brukning
Schakt 2

L21 Tätningslager
Ett lager av näver lagt i botten av dyngbingen, 
ev. som tätning upp mot A10, det undre skiftet 
av träsyllar 

Ligger under: L19, A10
Ligger ovan: L22
Tjocklek: 0,1-0,15 m 
Deposition – tertiär
Handling – konstruktion
Schakt 2

L22 Utjämningslager
Lager av blågrå lera som låg uppemot syllarna 
A7, troligen som en övertäckande utjämning 
eller konstruktionsdetalj.

Ligger under: L21
Ligger ovan: L24, A10
Tjocklek: 0,3 m 
Deposition – Tertiär
Handling – Konstruktion
Schakt 2

L23 Utjämningslager
Lager av grå lera innanför syllarna/spontningen 
A8. Lagret hade inslag av träkol, bränd lera 
och träflis samt tegelkross djurben, grus och 
småsten. Lagt som utfyllnad över A14-15 ett 
raserat trägolv.

Ligger under: L20
Ligger ovan: A14-15
Tjocklek: 0,03-0,15 m 
Deposition – tertiär
Handling – destruktion
Schakt 2

L24 Utfyllnadslager/avfallslager
Kolsvart lager av träflis blandat med lera träkol 
och grus samt organiskt material antagligen ut-
fyllnad till svacka eller nedgrävning. Eventuellt 
äldre latringrop.

Ligger under: L22 
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Ligger ovan: A14, naturlig botten
Tjocklek: 0,4 m 
Deposition – tertiär
Handling – konstruktion
Schakt 2

L25 Utfyllnads/utjämningslager
Lager av grå sand och lera med inslag av tegel 
och fynd av 1800-talskeramik. Lagret överlagra-
des av ca 0,35 m matjord. Lagret fanns endast 
bevarat i en 2x4m stort område i schaktets 
sydöstra del.

Ligger under: Matjord
Ligger ovan: L26, 
Tjocklek: 0,03-0,1m 
Deposition – tertiär
Handling – konstruktion
Schakt 2

L26 Gårdslager
Ett lager av träflis och plankrester. Lagret var 
kompakt i toppen, troligen på grund av att 
lagret lagts ut som trampyta. Lagret hade infil-
trerats av rötter.

Ligger under: L25
Ligger ovan: L27
Tjocklek: 0,03-0,1m 
Deposition – tertiär
Handling – konstruktion/brukning
Schakt 2

L27 Utjämningslager
Ett lager av brun humös sand med inslag av trä-
flis. Troligtvis infiltrerat av ovanligande lager. 
Lagret har troligen lagts ut i utjämnande syfte 
innan träflislager L27 lades ut.

Ligger under: L26
Ligger ovan: L28
Tjocklek: 0,1-0,2m 
Deposition – tertiär
Handling – konstruktion
Schakt 2

L28 Brukningslager
Ett homogent lager av träflis med inslag av sand. 
Troligen utlagt som trampyta.

Ligger under: L27
Ligger ovan: L28
Tjocklek: 0,1-0,2m 
Deposition – tertiär
Handling – konstruktion
Schakt 2

L29 Utfyllnadslager/utjämningslager
Ett lager av grå sand och slagg, med mycket 
kol. Antagligen utlagt i utjämnande syfte inför 
anläggandet av en gårdsyta L28. 

Ligger under: L28

Ligger ovan: Naturlig botten
Tjocklek: 0,1-0,2m 
Deposition – tertiär
Handling – konstruktion
Schakt 2

L30 Utjämningslager
Ett lager av beige lera, med inslag av träflis. 
Utlagt uppemot underliggarna A15, antagligen i 
övertäckande och utjämnande syfte inför anläg-
gandet av golvytan A14. 

Ligger under: A14-15
Ligger ovan: L32, A17
Tjocklek: 0,1-0,15m 
Deposition – tertiär
Handling – konstruktion
Schakt 2

L31 Konstruktionslager
Ett lager av homogen beige lera, silt och grus, 
med inslag av träflis och slagg, som fungerat 
som ett yttre konstruktionslager som låg som 
en skål i nedgrävningen A18. Träsyllarna A8 
vilade på lagret.

Ligger under: L35
Ligger ovan: A18
Tjocklek: 0,05-0,1m 
Deposition – tertiär
Handling – konstruktion
Schakt 2

L32 Utfyllnadslager
Ett lager av blågrå lera, med inslag av träflis och 
kol som låg uppemot stockarna A17. Eventuellt 
utlagt i samma händelse som L30 i utjämnande 
och övertäckande syfte. 

Ligger under: L30
Ligger ovan: A17
Tjocklek: 0,22m 
Deposition – tertiär
Handling – konstruktion/destruktion
Schakt 2

L33 Dynglager/latrin
Ett näst intill svart lager av nedbrutet organiskt 
material, blandat med grå lera. Troligen latrin 
eller dynga av lukten att döma.  

Ligger under: A19
Ligger ovan: A20
Tjocklek: 0,1-0,15m 
Deposition – primär
Handling – brukning
Schakt 2

L34 Utfyllnadslager
Ett lager av blågrå lera, med inslag av träflis 
och kol. Eventuellt utlagt i övertäckande syfte. 

Ligger under: A17, A20
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Ligger ovan: L35
Tjocklek: 0,08m 
Deposition – tertiär
Handling –destruktion
Schakt 2

L35 Dynglager/latrin
Ett näst intill svart lager av nedbrutet organiskt 
material, blandat med träflis och plankrester. 
Troligen latrin eller dynga av lukten att döma. 

Ligger under: A19
Ligger ovan: L31
Tjocklek: 0,15m 
Deposition – tertiär
Handling – konstruktion
Schakt 2

Konstruktioner

A1 Störar
Fem stycken spetsade, runda gärdesgårdsstö-
rar, ca 0,05 m i diameter som satt nedstuckna i 
gårdslagret L10. Runt störarna fanns ett stabili-
serande lager av siltig sand ovan L10. Eventuellt 
en ägogräns och/eller fähägn eftersom det intill 
störarna även fanns ett dynglager L9.

Ligger under: L7, L8
Ligger ovan: L10
Längd: 0,15m 
Bredd: 0,45m
Höjd: 0,2-0,3 m
Schakt 1

A2 Störar
Rester av en gärdesgård bestående av tio styck-
en spetsade störar som satt nedstuckna på rad, 
några i par, i gårdslagret L14. Störarna var 0,6-
0,9 m i diameter. Gärdesgården har eventuellt 
markerat en ägogräns eller utgjort en inhägnad 
inom en tomt.

Ligger under: L10, L13
Ligger ovan: L14
Längd: 10,5 m 
Bredd: 0,3 m
Höjd: 0,2-0,3
Schakt 1

A3 Nedgrävning
Otolkad rektangulär nedgrävning i L13, even-
tuellt är detta botten på en avfallsbinge.

Ligger under: L12
Ligger ovan: L13
Längd: 2,3 m 
Bredd: 1,5 m
Djup: 0,15 m
Schakt 1

A4 Nedgrävning
Halvcirkelformad nedgrävning genom L17, 
fylld med blandat avfall av mestadels organiskt 
material.

Ligger under: L16
Ligger ovan: L10
Längd: 2,9 m 
Bredd: 2,5 m
Djup: 1,6 m
Schakt 1

A5 Störhål
Elva stycken störhål ca 0,5 m i diameter, som 
fyllts med ovanliggande material när störarna 
ruckits upp eller ruttnat. Flera av störhålen var 
parstälda och låg på rad i sydväst-nordöstlig 
riktning på ungefär samma plats där ovanlig-
gande gärdesgård A2. Gärdesgården har stått 
i kanten på lager L17. Eventuellt är detta den 
äldsta ägogränsen mellan tomter i schaktet.

Ligger under: L17
Ligger ovan: Naturlig botten
Längd: 5,6 m 
Bredd: 0,25 m
Schakt 1

A6 Plankläggning
Två spontade plankor som låg ovan träkon-
struktionen A7, eventuellt har dessa lagts ut 
i övertäckande syfte tillsammans med utjäm-
ningslagret L18 ovan dynglagret L19.

Ligger under: Recent utfyllnad
Ligger ovan: L18, A7
Längd: 4 m 
Bredd: 0,8 m
Höjd: 0,03 m
Schakt 2

A7 Träkonstruktion
Knuttimmrad träkonstruktion bestående av sex 
halvstockar liggande i två skift, vilka bildade tre 
väggar. Troligen har detta varit en dyngbinge 
som varit nedgrävd i den naturliga bottensilten. 
Stockarna var tätade utvändigt med näver.

Ligger under: A6, Recent utfyllnad
Ligger ovan: Naturlig botten
Längd: 3,5 m 
Bredd: 2,7 m
Höjd: 0,4 m
Schakt 2

A8 Träsyll/spontning
Närmast kvadratisk konstruktion bestående 
av två stockar liggande i nordöst-sydvästlig 
riktning samt två plankor liggande i nordväst 
sydöstlig riktning. Eventuellt spontning eller 
syllkonstruktion i nedgrävning A18. Konstruk-
tionen ligger mot och vilar på ett konstruktions-
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lager A31. I hörnen sitter tre stolpar A9 samt en 
stor naturlig sten i det västra hörnet.

Ligger under: A12, Recent utfyllnad
Ligger ovan: L31
Längd: 1,9 m (nordöst-sydväst). 
Bredd: 1,5 m (nordväst-sydöst 
Höjd: 0,2 m
Schakt 2

A9 Stolpar
Hörnstolpar till träkonstruktion A8. Dessa satt 
i tre av hörnen, i det västra hörnet fanns en 
bearbetad naturligt förekommande sten A16. I 
det norra hörnet låg A8 över stolpen.

Ligger under: Recent utfyllnad
Ligger ovan: L31
Längd: 1,9 m (nordöst-sydväst). 
Bredd: 1,5 m (nordväst-sydöst)
Höjd: 0,55 m
Schakt 2

A10 Träkonstruktion
Eventuellt rest av äldre golvkonstruktion under 
dyngbingen med underliggande reglar samt en 
grövre planka. Ovan fanns ett tätningslager av 
näver L21 samt ett lager av dynga. Under A10 
fanns en sänka i den naturliga marken med svart 
dynga eller latrin.

Ligger under: L19, L21
Ligger ovan: L22, naturlig botten
Längd: 2,3 m
Bredd: 2 m 
Höjd: 0,05 m
Schakt 2

A11 Utgår

A12 Nävertätning
Nävertätning ovan den sydvästra stocken i A8.

Ligger under: Recent fyllning
Ligger ovan: A8
Längd: 1 m 
Bredd: 0,28 m 
Höjd: 0,02 m
Schakt 2

A13 Konstruktionssten
Naturligt förekommande stenblock samt min-
dre, naturligt förekommande sten som ingått 
i konstruktionen av dyngbingen. Den nedre 
nordvästra stocken i A7 hade ett urtag där 
stenen låg.

Ligger under: A7
Ligger ovan: Naturlig botten
Längd: 1,7 m
Bredd: 1,3 m 
Höjd: 1,5 m
Schakt 2

A14 Trägolv
Rester av ett raserat trägolv bestående av två 
plankor, 0,2 m samt 0,3 m breda, liggande i 
nordöst-sydvästlig riktning. Golvet låg på A15 
en oregelbunden regelkonstruktion av stockar, 
samt ett utjämningslager av lera L30.

Ligger under: L23
Ligger ovan: L30, A15
Längd: 1,6 m
Bredd: 0,5 m 
Höjd: 0,03 m
Schakt 2

A15 Träreglar
Ett regelverk av bearbetade stockar lagda i en 
”T”- formation åt nordöst, samt lösliggande 
bitar av stockar åt nordväst. En av stockarna 
var spetsformad i nordöst där den låg mot nästa 
stock och hade även ett urtag i den sydvästra 
delen där en mindre stockbit infogats. Kon-
struktionen vilade även på reglarna A17 samt 
lerlagret L32 Uppemot reglarna fanns även ett 
utjämningslager av beige lera L30 som tillsam-
mans med regelkonstruktionen stöttade upp 
trägolv A14.

Ligger under: L23, A14
Ligger ovan: L32, A17
Längd: 1,6 m (nordöst-sydväst)
Bredd: 1,1 m (nordväst-sydöst)
Höjd: 0,25 m
Schakt 2

A16 Konstruktionsstenar
Naturligt förekommande stenblock 1,5x0,45 
m stor i väster som bearbetats, samt naturligt 
förekommande, mindre stenar som ingått i 
samma konstruktion som syllarna A8 samt 
stolparna A9. 

Ligger under: L31, A8
Ligger ovan: Naturlig botten
Höjd: 0,9 m
Schakt 2

A17 Träreglar
Två regelstockar liggande i skift i nordväst-
sydöstlig riktning i konstruktionens (A8-A9) 
sydvästsida. Den undre stocken låg ned sjunken 
i latrinlagret L33 och delvis på utfyllnadslagret 
L33. Uppemot stockarna låg ett täcklager av blå-
grå lera L32 samt ett utjämningslager av beige 
lera L30. Reglarna stöttade upp ett ovanliggande 
regelverk av stockar A15.

Ligger under: L30, A15
Ligger ovan: L33, L34
Längd: 0,8 m (nordöst-sydväst)
Bredd: 0,1 m (nordväst-sydöst)
Höjd: 0,4 m
Schakt 2
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A18 Nedgrävning
Oregelbundet rektangulär nedgrävning med 
oregelbunden bottenform. Ovan nedgrävningen 
fanns ett skålformat konstruktionslager L31 av 
beige lera som stöttade upp träkonstruktionen 
A8-A9. Troligen en latringrop som haft en 
husöverbyggnad.

Ligger under: L31
Ligger ovan: Naturlig botten
Längd: 2,5 m (nordöst-sydväst)
Bredd: 2,5 m (nordväst-sydöst)
Djup: 0,85 m
Schakt 2

A19 Plankläggning
Plankrester kaotiskt utlagda över ytan, eventu-
ellt i övertäckande syfte ovan latrinlagret L33, 
vilket därefter påförts ett utfyllnadslager L32.

Ligger under: L32
Ligger ovan: L33
Längd: 0,9 m
Bredd: 0,9 m
Höjd: 0,2 m
Schakt 2

A20 Träkonstruktion
Otolkad träkonstruktion av sju stycken 0,1 m 
tjocka halvstockar av björk med näverrester, 
lagda sida vid sida i nordöst-sydvästlig riktning, 
samt en tvärgående halvstock över mitten av 
stockarna. Eventuellt uppsamlande funktion, 
latrinlagret L33 ligger koncentrerat ovan kon-
struktionen. A20 vilar på utfyllnadslagret L34.

Ligger under: L33
Ligger ovan: L34
Längd: 1,05 m (nordöst-sydväst)
Bredd: 0,7 m (nordväst-sydöst)
Höjd: 0,04 m
Schakt 2
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Nr	 Klassi-	 Sakord	 Material	 Vikt	 Antal	Frag	Lager	 Kommentar	 Utgår
	 fikation	 	 	 g	 	
1	 Kärl	 Fat	 Yngre	rödgods	 177,3	 1	 3	 L7	 Pipleradekor,	tidigt		1600-tal
2	 Kärl	 Fat	 Yngre	rödgods	 63,2	 1	 4	 L7	 Pipleradekor,		1600-tal
3	 Kärl	 Fat	 Yngre	rödgods	 75,3	 1	 2	 L7	 Pipleradekor,		1600-tal
4	 Kärl	 Fat/skål	 Yngre	rödgods	 41,7	 1	 1	 L7	 Pipleradekor,		1600-tal
5	 Kärl	 Fat	 Yngre	rödgods	 10	 1	 1	 L7	 Pipleradekor,		1600-tal
6	 Kärl	 Fat	 Yngre	rödgods	 36	 1	 1	 L7	
7	 Kärl	 Fat/skål	 Yngre	rödgods	 6	 1	 1	 L7	
8	 Kärl	 Fat/skål	 Yngre	rödgods	 6,5	 1	 1	 L7	
9	 Kärl	 Skål	 Yngre	rödgods	 6,1	 1	 1	 L7	 Vitlerengobe	ut-och	invändigt
	 	 	 	 	 	 	 	 rullstämpeldekor	utvändigt,	grön	
	 	 	 	 	 	 	 	 glasyr.
10	 Kärl	 Kärl	 Yngre	rödgods	 6,1	 1	 1	 L7	 Grönglasyr	samt	tummad	rand
	 	 	 	 	 	 	 	 utvändigt,	gulglaserad	invändigt.
11	 Kärl	 Kanna/krus	 Yngre	rödgods	 27,9	 1	 1	 L7	 Spräcklig	grön	och	gul	glasyr
	 	 	 	 	 	 	 	 in-	och	utvändigt
12	 Kokkärl	 Trebensgryta	 Yngre	rödgods	 90,8	 1	 5	 L7	
13	 Kärl	 Förvaringskärl	 Yngre	rödgods	 13,3	 1	 1	 L7	
14	 Kokkärl	 Trebensgryta	 Yngre	rödgods	 83,2	 1	 6	 L7	
15	 Kokkärl	 Trebensgryta	 Yngre	rödgods	 24,9	 1	 1	 L7	
16	 Kärl	 Förvaringskärl	 Yngre	rödgods	 17	 1	 2	 L7	
17	 Kokkärl	 Kokkärl	 Yngre	rödgods	 33	 1	 1	 L7	
18	 Kärl	 Kärl	 Yngre	rödgods	 49,2	 1	 1	 L7	
19	 Kärl	 Förvaringskärl	 Yngre	rödgods	 10,8	 1	 1	 L7	
20	 Kärl	 Fat/skål	 Fajans	 4,1	 1	 1	 L7	 Majolikafat	eller	skål	med	blå
	 	 	 	 	 	 	 	 växtdekor,	holländsk	import,
	 	 	 	 	 	 	 	 1600-tal
21	 Kärl	 Fat	 Yngre	rödgods	 5,3	 1	 1	 L7	 Gul	pipleradekor	mot	röd
	 	 	 	 	 	 	 	 bakgrund
22	 Eldstäder	 Kakel	 Yngre	rödgods	 266,1	 1	 2	 L7	 Svartglaserat	reliefkakel	med
	 	 	 	 	 	 	 	 växtmotiv,	1600-tal
23	 Piprökning	 Kritpipa	 Piplera	 26,2	 7	 7	 L7	
24	 Piprökning	 Kritpipa	 Piplera	 5,1	 1	 1	 L7	
25	 Piprökning	 Kritpipa	 Piplera	 2,6	 1	 1	 L7	
26	 Piprökning	 Kritpipa	 Piplera	 8,7	 1	 1	 L7	
27	 Kärl	 Fat	 Yngre	rödgods	 79,9	 1	 1	 L10	 Pipleradekor,	växtmotiv
	 	 	 	 	 	 	 	 1600-tal
28	 Kärl	 Fat	 Yngre	rödgods	 22,8	 1	 1	 L10	 Gul	pipleradekor	mot	rött,
	 	 	 	 	 	 	 	 tummad	kant	under	mynningen,
	 	 	 	 	 	 	 	 fäste	för	handtag	eller
	 	 	 	 	 	 	 	 upphängning	på	ovansidan
29	 Kärl	 Fat	 Yngre	rödgods	 22,8	 1	 1	 L10	
30	 Kärl	 Förvaringskärl	 Yngre	rödgods	 8,7	 1	 1	 L10	
31	 Kärl	 Skål	 Yngre	rödgods	 13,9	 1	 3	 L10	
32	 Kärl	 Skål	 Yngre	rödgods	 61,2	 1	 6	 L10	 Skuren	rand	utvändigt,	vit
	 	 	 	 	 	 	 	 engobe	ut	och	invändigt,
	 	 	 	 	 	 	 	 överdraget	med	grön	glasyr
	 	 	 	 	 	 	 	 utvändigt,	ev.	sammanhörande
	 	 	 	 	 	 	 	 med	fnr	10	i		L7
33	 Kokkärl	 Kokkärl	 Yngre	rödgods	 36,3	 1	 1	 L10	
34	 Kärl	 Fat/skål	 Yngre	rödgods	 17,6	 1	 1	 L10	
35	 Kärl	 Kärl	 Yngre	rödgods	 50,8	 8	 8	 L10	
36	 Kärl	 Skål	 Yngre	rödgods	 40,7	 1	 6	 L10	 Skuren	rand-	och	piplerdekor
	 	 	 	 	 	 	 	 utvändigt	samt	grön	glasyr
	 	 	 	 	 	 	 	 upptill,	fäste	för	hank/handtag
37	 Kärl	 Skål	 Yngre	rödgods	 4,7	 1	 1	 L10	
38	 Kärl	 Fat/skål	 Yngre	rödgods	 4,6	 1	 1	 L10	

Bilaga 2 Fyndlista
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39	 Kärl	 Fat	 Yngre	rödgods	 15	 1	 2	 L10	 Fat	med	uppåtsvängd	mynning,
	 	 	 	 	 	 	 	 hemringsdekor	på	brättet,
	 	 	 	 	 	 	 	 1600-tal
40	 Kärl	 Kärl	 Yngre	rödgods	 23,1	 1	 2	 L10	 Ev.kanna,	import.	Skuren	relie-
	 	 	 	 	 	 	 	 dekor	och	stämplad	medaljon-
	 	 	 	 	 	 	 	 dekor	utvändigt,	Vit	engobe	med
	 	 	 	 	 	 	 	 ränder	och	mindre	punkter.
41	 Kokkärl	 Kokkärl	 Yngre	rödgods	 20,4	 1	 1	 L10	 Trebensgryta	eller	panna
42	 Kärl	 Kärl	 Yngre	rödgods	 4,5	 1	 1	 L10	
43	 Kärl	 Krus	 Lergods	 4,4	 1	 1	 L10	 Grågrön	glasyr	ut-och	invändigt,
	 	 	 	 	 	 	 	 skurna	linjer		utvändigt.	Grått
	 	 	 	 	 	 	 	 sintrat	gods,	vitgods?
44	 Kokkärl	 Trebensgryta	 Yngre	rödgods	 53,6	 1	 1	 L10	
45	 Hovslageri	 Hästsko	 Järn	 483,1	 1	 1	 L10	 	 x
46	 Metallföre.	 	 Cu-leg	 6,7	 1	 1	 L10	
47	 Piprökning	 Kritpipa	 Piplera	 8,8	 3	 3	 L10	
48	 Eldstäder	 Kakel	 Yngre	rödgods	 25,8	 1	 2	 L13	
49	 Kärl	 Krus/kanna	 Stengods	 2,1	 1	 1	 L13	 Westerwald,	Tysk	import	tidigt
	 	 	 	 	 	 	 	 1600-tal.	Relieffdekor	med	hjärta
50	 Kärl	 Kärl	 Yngre	rödgods	 34,3	 3	 4	 L13	
51	 Kärl	 Kärl	 Yngre	rödgods	 4,7	 1	 1	 L13	
52	 Kärl	 Fat	 Yngre	rödgods	 30,9	 1	 1	 L13	 Vitlera	på	mynningskanten	med
	 	 	 	 	 	 	 	 vågmönster	och	punkter	på	brättet.	
	 	 	 	 	 	 	 	 Hål	för	upphängning
53	 Kärl	 Kärl	 Yngre	rödgods	 5,8	 1	 1	 L13	
54	 Kokkärl	 Kokkärl	 Yngre	rödgods	 13,8	 1	 1	 L13	
55	 Kokkärl	 Trebenspanna	 Yngre	rödgods	 68,6	 1	 1	 L13	
56	 Kokkärl	 Trebensgryta	 Yngre	rödgods	 92,3	 1	 1	 L13	
57	 Verktyg	 Bryne	 Skiffer	 53,2	 1	 1	 L13	
58	 Kärl	 Bägare	 Glas	 2,4	 1	 2	 L13	
59	 Kokkärl	 Trebensgryta	 Yngre	rödgods	 182,1	 1	 3	 L14	
60	 Kärl	 Fat	 Yngre	rödgods	 121,1	 1	 1	 L14	 Pipleradekor	med	geometriska
	 	 	 	 	 	 	 	 mönster	och	stiliserade	växtmotiv,	
	 	 	 	 	 	 	 	 grönglaserat.	Import?
61	 Kärl	 Fat	 Yngre	rödgods	 54,9	 1	 1	 L14	
62	 Kärl	 Fat	 Yngre	rödgods	 31,9	 1	 1	 L14	
63	 Kärl	 Skål	 Yngre	rödgods	 15,7	 1	 1	 L14	
64	 Kärl	 Skål	 Yngre	rödgods	 74,8	 1	 5	 L14	
65	 Kärl	 Skål	 Yngre	rödgods	 58,4	 1	 2	 L14	 Skål	med	horisontell	hank.	Brun
	 	 	 	 	 	 	 	 kornig	glasyr,	randdekor	med
	 	 	 	 	 	 	 	 våglinjer	invändigt,	piplerastreck
	 	 	 	 	 	 	 	 på	mynning	och	hank.	Import?
66	 Kärl	 Skål	 Yngre	rödgods	 10,5	 1	 1	 L14	
67	 Kärl	 Fat	 Yngre	rödgods	 16,9	 1	 1	 L14	
68	 Kärl	 Kärl	 Stengods	 5,5	 1	 1	 L14	 Westerwald,	Tysk	import	tidigt
	 	 	 	 	 	 	 	 1600-tal.	Stämpeldekor	med
	 	 	 	 	 	 	 	 blomstermotiv
69	 Drycker	 Flaska	 Glas	 6,6	 1	 2	 L14	
70	 Piprökning	 Kritpipa	 Piplera	 4,9	 1	 1	 L13	
71	 Piprökning	 Kritpipa	 Piplera	 4,9	 1	 1	 L13	
72	 Kärl	 Kärl	 Yngre	rödgods	 25,5	 2	 2	 L26	
73	 Kärl	 Fat	 Yngre	rödgods	 14,8	 1	 2	 L28	
74	 Kärl	 Skål	 Yngre	rödgods	 26,8	 1	 1	 L28	
75	 Metallföre.	 	 Cu-leg	 4,1	 1	 1	 L28	 Vinkelböjd	rund	brons-ten	med	en
	 	 	 	 	 	 	 	 ekollon-formad	knopp	i	den	vinklade
	 	 	 	 	 	 	 	 änden	evntuellt	barock-stil.	
	 	 	 	 	 	 	 	 Dräktnål?
76	 Piprökning	 Kritpipa	 Piplera	 2,7	 1	 1	 L28	
77	 Tunna	 	 Trä	 	 1	 1	 L24	 Tunnlock	med	inristat	bomärke	 x
78	 Skodon	 Sko	 Läder	 	 1	 5	 L13	 Sula	med	klack	helt	i	läder	med
	 	 	 	 	 	 	 	 hål	efter	randsöm.	Trubbig	tå
	 	 	 	 	 	 	 	 troligen	känga.
79	 Läderföre.	 	 Läder	 	 1	 1	 L15	
80	 Läderföre.	 	 Läder	 	 1	 1	 L15	
81	 Metallföre.	 Kopparsmälta	 Cu-leg	 88	 1	 1	 L30	
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82	 Hushållsavf.	Ben	 Ben	 1728	 40	 40	 	 L7,	L10,	L13,	L14,	L15,	L16
	 	 	 	 	 	 	 	 Obrända	ben,	slaktavfall,	nöt,	gris,	
	 	 	 	 	 	 	 	 får/get.
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Bilaga 3 Makroskopisk analys

Jens Heimdahl, Arkeologerna, SHMM
2017-01-25

Bakgrund och syfte
Under den arkeologiska schaktövervakningen 
vid Västra Falun 15, togs tre jordprover från 
olika kulturlager för makroskopisk analys. 
Lämningarna består av urbana kulturlager från 
1500-1600-talet, och påträffades i anslutning till 
ett tre generationer störrader från gärdesgårdar 
längst samma sträcka. Den äldsta daterades till 
perioden 1510-1600, och frågeställningen inför 
analysen är att försöka förstå vilka aktiviteter 
som bedrivits på platsen i anslutning till gär-
desgårdarna.

Metod
Provtagningen genomfördes av arkeologerna 
under utgrävningen. Provvolymen låg omkring 
3 liter jord per prov. Inkomna till laboratoriet 
preparerades proverna genom flotering och 
våtsiktning (minsta maskstorlek 0,25mm) en-
ligt 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 mak-
roskopiska analysen har främst behandlat växt-
makrofossil (som inte är ved eller träkol), men 
även puppor, fekalier, smältor, slagg, ben mm 
har eftersökts. I det följande anges alla typer av 
fröer, frukter, delfrukter, acener etc. som ”fröer” 
eller ”frukter”.

De 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 in 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 makro-
fossil anger antalet räknade fröer/frukter. Allt 
material i tabellen är bevarat i oförkolnad form.

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 fem ekologisk-kulturella katego-
rier 1: vatten; 2: äng/bete – ofta representerade 
dynga eller foder; 3: Ogräs – lokal flora och ogräs 
från åkerbruk; 4: Insamlade bär – i arkeologiska 
miljöer ofta från latrinavfall; 5: Odlade växter 
och 6: Importerade växter. Notera att dessa är 
grova verktyg och att det finns flera exempel på 
växter som kan passa in i flera grupper (smult-
ron är också ett vanligt ogräs och många ogräs 
kan också förekomma i betesmiljöer etc.).

Diskussion
De tre proverna motsvarar tre generationer 
mark i anslutning till stängslingen. De är hu-
vudsakligen likartade till sammansättningen 
och skiljer sig endast åt i detaljer. Här disku-
teras de i ordningen äldst först. I slutet förs en 
sammantagen diskussion om vad lagrens kan 
representera.
L17: Gråbrunt homogent lager
Detta lager var det minst innehållsrika vad 
beträffar fröinnehåll, men det organiska inne-
hållet var totalt sett ändå stort. Lagret består 
huvudsakligen av flisblandad stalldynga med 
svaga spår av latrinavfall och ett tydligt inslag 
av ogräsflora som antagligen vuxit lokalt.
L13 & 14: Gårds-/marklager
Två granrisrika lager med stort inslag av träflis-
blandad stalldynga och en mycket stor mängd 
djurhår. Inslaget av latrinavfall är stort, och 
spåren av en ogräsfloran rik. De två lagren är 
mycket likartade i sin sammansättning och re-
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Västra	Falun	15	FU PM 523 556 819

L 13 14 17
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Volym/l 3,3 3 3,3
Träflis	&	bark ●●● ●●● ●●●
Träkol ●● ●●
Pinnar/kvistar ●● ●●
Granbarr ●● ●●●

Örtartade	växter Stamdelar	örter ●● ●●
Kulturväxter Halm ●

Vitmossa	(Sphagnum	spp.) ●
Mossa	(olika	arter) ●●

Animaliska	rester Djurhås	(ospec) ●● ●●● ●●
Summa antal fröer/frukter 387 366 122

Vatten Svalting Alisma plantago-aquatica 1
Slankstarr-typ Carex flacca- type 15 11 15
Knaggelstarr-typ Carex flava- type 19 26 15
Hundstarr-typ Carex nigra- type 30 22 16
Gråstarr-typ Carex canescens -type 21 19
Tåg	(ospec.) Juncus 	spp. 3 2
Ängsfryle Luzula cf. multiflora 3 5
Gökärt Lychnis flos-cuculi 1
Gräs	(ospec.) Poaceae	indet. 5 7
Femfingerört	(ospec.) Potentilla argentea 	(ospec.) 11
Brunört Prunella vulgaris 4 1
Smörblomma Ranunculus acris 16 12
Ängsskallra Rhinantus minor 1 1
Småsäv Scirpus/Eleocaris sp. 2 1
Dvärglummer Selaginella selaginoides 47 23 30
Grässtjärneblomma Stellaria graminaea 2 20
Blåklint Centaurea cyanus 1
Svinmålle-typ Chenopodium album - type 25 12 3
Blå-/Rödmålla Chenopodium glaucum/rubrum 79 60
Åkertistel Circium arvensis 1
Jordrök Fumaria officinalis 2 1
Bolmört Hyoscyamus niger 2 3
Vitplister Lamium album 1
Prästkrage Leucanthemum vulgare 2
Groblad Plantago major 1
Trampört Polygonum aviculare 11 21 1
Ältranunkel Ranunculus flammula 3 2
Revsmörblomma Ranunculus repens 13 13
Bergssyra Rumex acetocella 15 31 21
Krusskräppa Rumex cf. crispus 1 1
Smällglim Silene vulgaris 7
Våtarv Stellaria media 6 10
Brännässla Urtica dioica 1
Etternässla Urtica urens 5 1 4
Kråkbär/Nordkråkbär Empetrum nigrum/hermaphroditum 5 7
Smultron Fragaria vesca 2 20
Hallon Rubus idaeus 6 1 3
Odon Vacciunium uligonosum 1
Lingon Vaccinium vitis-idaea 8 12
Humle Humulus lupulus 2
Opievallmo Papaver somniferum 6

Imp. Fikon Ficus carica 25 8 2

Buskar/träd

Mossa
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presenterar antagligen samma typ av miljö och 
näraliggande aktiviteter. 

Det finns flera möjligheter att tolka de nära-
liggande aktiviteterna av dessa marklager. På 
grund av de stora inslagen av dynga och djurhår 
finns tre huvudspår vi kan följa: djurhållning 
och/eller odling, samt garveriverksamhet. Spå-
ren av dessa aktiviteter kan spåras i samtliga 
tre prov.

Dyngan och inslaget av latrin (även kryd-
dan opievallmo kan höra till latrinavfallet) kan 
tolkas som att materialet är tafonomiskt sam-
manhängande och har stackats ihop innan de 
använts som gödning. Inslaget av humle kan 
ha samma bakgrund då bryggeriavfall tradi-
tionellt getts till svin eller kor som foder. Detta 
kan tolka som att det undersökta området legat 
i anslutning till en gödselstack, eller ett område 
där dyngan/latrinen använts i odling. Om det 
hade varit fråga om ett område med djurhåll-
ning t.ex. fållor där man hållit oxar, är det svårt 
att förklara det tydliga inslaget av latrinavfall. 
Möjligen kan man tänka sig fållor för oxar som 
skulle slaktas, och att dessa legat i anslutning till 
stadsgårdens gödselstack. Odling kan å andra 
sidan inte heller säkert påvisas eftersom inga 
säkra spår av lokalt odlade växter påträffats 
(opievallmon kan vara importerad). Det finns 
dock flera typer av odlingar som normalt inte 
ger upphov till fröförekomster, t.ex. lök.

Inslaget av djurhår tycks typiskt för i princip 
hela Falun, och mängden hår kan i detta fall tyda 
på att man avhårat hudar. Avfallet från denna 
hantering kan ha hamnat på gödselstacken eller 
i kompostliknande anläggningar. Inslaget av 
granbarr kan i detta sammanhang förklaras som 
spår av marktäckande material. Det kan vara i 
samband med slakt, odling eller djurhållning.

Sammantaget är det svårt att dra säkra slut-
satser av materialet, men klart är att området 
hör till den smutsigare ekonomidelen av en 
stadsgård. Sannolikt en plats för stackning av 
avfall, för odling av en gröda som inte avsatt 
några spår i materialet, eller möjligen fållor till-
fällig djurhållning. Det är också värt att notera 
den mycket höga andelen fikon i materialet som 
är typisk för lämningar i Västra Falun, och som 
visar att detta område varit bebott av välbärgade 
hushåll.

Referenser
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Digital atlas of economic plants. Groningen Ar-
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of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology. 
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Bilaga 4 Dendrokronologisk analys 1

 
Arkeologisk undersökning Falun projekt A1606 & A1607 
dendrokronologisk rapport. 
 
 
 
 

 
Bild på analysens prover inför skanning. 
 
 
Analys och rapport är utförd av Bertil Israels Boda Svärdsjö. 
 
Uppdragsgivare: David Fahlberg, Dalarnas Museum 
 
Analys utförd:  Oktober 2016 
 
Analysmetod: Ytbehandling med finkornigt slippapper, avbildade i skanner till digitala 

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

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

”Förstärkt” Swed305, Dalarna, Axelson/Israels, 1362-2005.        
Pre Dala, Dalarna, Axelson/Israels, 948-1533.        
Kungsberg, Gävleborg, m. fl.        
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Sammanfattning av resultat  
 
Denna analys avser trädprover tagna vid utgrävning av Dalarnas Museum i Västra Falun. 
Projekt A1606, schaktningsövervakning Västra Falun 15 och projekt A1607 från 
schaktningsövervakning i Myntgatan.  
Tall A17 dateras till ca 1920 (1925 +/- 5), 94 års överlapp. 

A20 dateras till ca 1920 (1925 +/- 5), 106 års överlapp. 
Gran A9   dateras med svag korrelation till ca 1858 (1863 +/- 5), 63 års överlapp. 
 
Projekt A1607 omfattar endast ett prov från en kraftig välbevarad stock eller stolpe,  
Registrerade ringar splintved = 75 av totalt 225 in till märg. Sannolikt saknas ett fåtal. 
 
Tall A2 sista ring dateras till  1581 (1590 +/- 10),  225 års överlapp, mkt säker. 
 
Vid datering användes en statistisk metod med normaliserade kurvor. Dvs. senaste årets andel 
av tillväxten under två på varandra följande år. Metoden med normalisering av ringbredderna 
ger en tydligare och säkrare bild.      Förklaring till beräkning av korrelationskoefficienten:  
 
X och Y är parvisa kurvvärden, ett X och ett Y för varje år vid en viss (oftast dålig) passning.  
 
Korrelationskoefficienten uttrycks som  r =  E( (X-m1)*(Y-m2)) / (s1 * s2 )  
Där m1, m2 är medelvärdet, och s1, s2 standardavvikelsen  för de båda kurvornas värden, 
X resp. Y. 
 
TTest är ett mått som förutom korrelationskoefficienten ( r ) tar hänsyn till antalet 
överlappande 
år ( n ). En större överlappning ger ett högre värde, och beräknas enl.: 
TTest = r * Sqr ( n-2) / Sqr( 1-r²) 
 
 
Analys 
 
Även om flera trissor levererades av proverna från projekt A1606 finns bara en per prov 
representerad i analysen. Träslag i prov A20 och A17 är tall, A9 däremot gran.   
 
Provet A20 visade sig vara en svår nöt att knäcka. Flera mätlinjer lades ut för att åstadkomma 
en medelkurva. Analysen av denna gav flera alternativa förslag till datering.  
Varav ett pekade på årtalet 1343. 
Trissan av A20 har nästan obruten cirkulära 
form, med i närmaste all splint bevarad. 
Splintgränsen ligger vid ring 64-65 av totalt 
105 in till den intakta märgstrålen. Tas hänsyn 
till provets goda kondition, med mycket ringa 
vittring, är denna datering knappast trolig.  
Ett annat rimligare alternativ var år 1952.  

  

 
Båda proverna A17 och A20 korrelerade mycket bra till varandra och A17 gav en säkrare 
fingervisning till datering. 
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Först relaterades tallprovernas normaliserade kurvor till varandra för att bilda en kollektion. 
Kollektionen korreleras sedan mot referenskurvan, en medel-kurva av flera referenser. En bra 
kontroll på att ingående prov placerats rätt inbördes tidsmässigt görs genom att korrelera varje 
delprov till övriga provers medelkurva. Referensår här = 0. Ingen avvikelse noteras. 

 
(Två översta tabellraderna avser samma trätrissa. Därav så höga korrelationsvärden, > 0,6.) 
 
Genom att jämföra kollektionens medelkurva mot ett bredare geografiskt urval av 
referenskurvor kan man bilda sig en uppfattning om geografiskt ursprung och förslag till 
datering. Höga korrelationsvärden är vägledande. Här kompliceras bilden med ett tidigt 
dateringsförslag, samtidigt som flera referenser anger år 1920 som ett alternativ.  

 
Ett selektivt val av referenser ger nu nedanstående analysbild, där inramningen visar årtal & 
sammanräknade korrelationstal för medelkurvan av proverna A20 & A17.  

 
Grafen nedan visar korrelationen mellan provkollektionens och referensernas medelkurvor. 
Där provkurvan överlappar referenskurvan och förskjuts ett år i taget inom ett stort 
tidsintervall. Utmärkande är årtalet 1920 med TTest = 4,4. 
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Motsvarande graf för granprovet A9 visar en osäkrare bild med flera nästan likvärdiga 
korrelationstal. Årtalet 1858 är dock högst. 
 

 
 
 
Vid korrelation av medelkurvan från tre ringserier på prov A2 i projekt A1607 mot 
uppsättningen referenskurvor blir resultatet enl. nedan. En säker datering till år 1581. 
 

 
 
Grafen för prov A2 i projekt A1607 mot två dalareferenser (nedersta inramn. ovan) blir 
följande för 225 överlappande år 
 

 
 
TTest = 8,2 för årtalet 1581, där värden > 6,0 anger ”helt säker datering”. 
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Bilaga 1  Mätdata i TSAP/Heidelbergformat. 
 
HEADER: 
Length=0 
SiteId=DM1606 
Location=Dalarnas Museum utgrävn A1606 Västra Falun 
SpeciesCode=PISY 
Country=Sweden 
EarthCoord=6036N1537E 
Name=B Israels 
CDendro=8.1  TEST December 10 2015 
LicencedTo=Bertil Israels, Svärdsjö 
Comment=På Uppdrag av arkeolog David Fahlberg 
 
HEADER: 
KeyCode=A1606A020a 
Length=102 
DateEnd=1920 
Unit=1/100 mm 
Written=2016-11-02 14:12:30 
DATA:Tree 
   343   186   197   248   236   188   162   177   210   163 
   146   167   129   137   116    78    64    62    77    48 
    43    50    57    72    52    43    29    57    34    38 
    32    49    42    83    73    76    81    77    68    65 
    57    77    82    73    63    38    51    38    38    43 
    62    59    89    72    75    69    75    71    88   119 
    80    83    81    71    46    55    57    43    48    50 
    49    58    58    58    55    45    78    87    75    84 
    87    83    79    70   102    93    51    49    68    75 
    91    76    82    85    73    89    66    80    61    59 
    70    72     0     0     0     0     0     0     0     0 
 
HEADER: 
KeyCode=A1606A020b 
Length=105 
DateEnd=1919 
Unit=1/100 mm 
Written=2016-10-07 21:05:31 
DATA:Tree 
   280   258   248   229   300   255   271   220   247   189 
   180   192   257   208   168   207   167   146   105    83 
    85    76    75    48    43    53    55    74    70    60 
    30    69    45    44    31    47    50    74    76    60 
    87    64    73    59    56    64    73    63    58    51 
    53    44    39    48    50    43    73    68    62    75 
    78    61    78    97    75    86    62    66    70    53 
    60    49    50    56    61    69    57    60    57    40 
    59    65    58    74    66    81    92    55   104    88 
    48    41    82    76    83    73    96    92    98    88 
    72    82    72    71    78     0     0     0     0     0 
 
HEADER: 
KeyCode=A1606A17 
Length=95 
DateEnd=1920 
Unit=1/100 mm 
Written=2016-10-07 20:38:12 
DATA:Tree 
   410   379   353   287   292   258   236   209   208   175 
   169   120    78    76    74    87   119   107    82    51 
   103    68    64    74    68    70    87    63    69    76 
    80    87    73    65    65    67    53    54    50    68 
    57    61    66    67    57    68    56    45    46    52 
    60    68   109   102   123    91    92    53    57    57 
    65    75    59    52    64    54    60    49    52    47 
    52    51    56    45    51    52    44    63    75    50 
    59    57    69    68    59    67    78    79    80    87 
    84    82    79    79    72     0     0     0     0     0 
 
 
 
 
 

HEADER: 
Length=0 
SiteId=PA1607 
Location=stolpe Myntg. Falun  lämnad av dalarnas museum 
CDendro=8.1  TEST December 10 2015 
LicencedTo=Bertil Israels, Svärdsjö 
Comment=Prov A2 från proj A1607, schaktningsövervakning 
Myntgatan Falun 
Comment=Uppdragsgivare David Fahlberg Dalarnas Museum 
Comment=Splintgräns ring 75-76 
 
HEADER: 
KeyCode=PDA1607A2a 
Length=184 
DateEnd=1539 
Unit=1/100 mm 
Written=2016-10-22 02:16:49 
DATA:Tree 
   314   213   173   175   173   185   259   242   210   184 
   238   275   236   256   172   158   114   144   145   146 
   173   154   174   141   155   193   191   191   141   120 
   165   154   181   134   141    94   115   158   120   160 
   147    98   117   106   110   113   100   103    95   131 
   141    79    76    76    97    90    69    96    83    92 
    88   100    93    83    71    88    87    58    53    47 
    61    69    90    98    93    95    82    60    88    57 
    71    60    65    72    84    52    86    79    76    81 
    56    37    34    46    27    33    25    23    32    21 
    30    29    32    18    26    29    28    29    21    21 
    29    41    23    37    37    36    58    41    59    48 
    29    22    17    14    18    28    14    11    17    18 
    20    24    29    28    28    45    39    40    30    38 
    32    41    41    44    45    48    44    35    31    42 
    33    46    33    42    35    25    44    55    31    37 
    33    37    37    36    28    25    33    24    25    22 
    21    18    22    24    18    28    21    18    16    18 
    13    16    17    10     0     0     0     0     0     0 
 
HEADER: 
KeyCode=PDA1607A2b 
Length=128 
DateEnd=1581 
Unit=1/100 mm 
Written=2016-10-22 02:49:53 
Comment=splintgräns ring 76-76 
DATA:Tree 
    30    21    30    36    39    23    26    26    32    32 
    27    26    22    32    29    47    35    34    47    33 
    44    29    21    15     9    10    18    24    10    14 
    14    15    17    21    25    31    35    41    37    32 
    17    22    27    24    31    28    28    33    38    25 
    25    33    29    29    28    33    26    33    42    41 
    25    29    29    30    32    30    23    26    41    25 
    25    38    45    29    27    19    27    21    21    29 
    27    23    21    23    20    24    23    27    22    18 
    15    14    17    18    18    18     8    13    14    16 
    10    16    15    15    10    15    17    18    14    14 
    19    19    20    33    19    10    11    11    14    11 
    14    12     9     6    12    10     6     9     0     0 
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Bilaga 5 Kritpipor

Västra Falun 15. Projekt 1606. 
Dalarnas museum, Falun. 
 

 24. 
Skaftbit från holländsk pipa med dekoren ”Fransk Lilja” i rad. 1630-1650. 
D10. R2,8. 
 

 26. 
Holländsk pipa med dekor på höger sisa ”Enkel tudorros” ?/5,0. (Vänster 
sida skadad). 1650-1670. 
34,7x19,2x16,5. N12,4. R3,1. 
 

 
Fragment av holländsk pipa troligen medio 1600-talet. 
B 17,6. R2,7. 
 
Vendelsö 18 januari 2017. 
Arne Åkerhagen 
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Dalarnas museum
Postadress
Box	22,	791	21	Falun
Besöksadress
Stigaregatan	2-4,	Falun
Tel	023-666	55	00
info@dalarnasmuseum.se
www.dalarnasmuseum.se
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