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Inledning
År 2012 undersöktes en större yta i den östra delen av kvarteret Västra Falun
(figur 1). Vid undersökningen framkom bebyggelse och hantverkslämningar
från främst 1600- och 1700-tal. Flera hus- och hantverkskonstruktioner som
dokumenterades fortsatte västerut, in i den ej undersökta delen av kvarteret
(DM proj. 1497).
Med anledning av uppförandet av ett garage grävde exploatören sommaren
2013 utan tillstånd bort cirka 2 meter av de kvarvarande kulturlagren längs
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Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan över Falu stad. Undersökningsområdet i kvarteret Västra Falun
markerat med blå cirkel. Skala 1:10 000.
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Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan över centrala och västra delen av kvarteret Västra Falun. I figuren
syns de aktuella schakten 1 och 2 samt de dokumenterade profilerna 1-3. Med i figuren finns också
schakt från förundersökningen 2011 samt undersökningarna 2012-2013. Skrafferat område markerar
den släntning som föregått den aktuella undersökningen. Skala 1:300.

en ca 25 meter lång sträcka väster om det tidigare undersökningsområdet
(figur 2). Länsstyrelsen beslutade därför om en kompletterande arkeologisk
dokumentation (Wehlin 2018).
När garaget skulle till att byggas under vintern 2013/14 schaktade exploatören, Västra Falun Fastighets AB, ytterligare utanför angivet område, åt väster i
kvarteret Västra Falun, på tomterna 11 och 7:32. Den tidigare dokumenterade
6
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schaktkanten (Wehlin 2018) släntades (figur 2) och arbetsföretaget har gjort
åverkan på fornlämning Falu stad 68:1 som utgörs av Faluns äldre stadslager
med anor från medeltiden. Länsstyrelsen beslutade därför om ytterligare en
kompletterande dokumentation, dnr 431-3041-2013. Dokumentation genomfördes av Dalarnas museum under vintern 2014.

Arkeologiska undersökningar
Ett flertal arkeologiska undersökningar har utförts i kvarteret Västra Falun.
2011 genomfördes en förundersökning som innefattade de aktuella fastigheterna (Carlsson 2012). Förundersökningens schakt 1, 3 och 6 skar genom den
aktuella släntade delen som berördes av dokumentationen (figur 2). I den
östra delen av schakt 1 dokumenterades tre anläggningar, A18–19 och A27.
A18 tolkades som en källare som daterades till mitten av 1600-talet och A19
en nedgrävning som daterades till 1700- eller 1800-tal. A27 var en gårdsyta
med en sannolik datering till 1700- och 1800-talet. I västra delen av schakt 3
dokumenterades två anläggningar, A5 och A13. A5 var en husgrund bestående av plankor lagda på syllar som daterades till mitten av 1600-talet. A13
var en slänt eller dike med kullersten med en sannolik datering till 1700- och
1800-talet. I den del av förundersökningens schakt 6 som berördes av den
aktuella släntningen påträffades fyra anläggningar, A6–A8 samt A28. Dessa
bestod av en kullerstensläggning, A6, och tre husgrunder, A7–A8 och A28.
Husgrund A7 hör till tiden före stadsbranden 1761 och de två övriga var yngre.
Detta schakt grävdes aldrig i botten vid förundersökningen (Carlsson 2012).
Direkt öster om den nu aktuella undersökningen och profildokumentationen genomfördes en undersökning 2012 (DM. proj. 1497). Den del av
undersökningen 2012 som direkt ansluter till den aktuella undersökningen
benämndes yta 3 (figur 2). Den aktuella undersökningen följde direkt på som
ett tillägg till undersökningen 2012 och för en fullständig genomgång hänvisas
till den kommande rapporten (DM proj. 1497). Inom yta 3 påträffades ett stort
antal anläggningar och inte minst fem områden med byggnadsrester. I den
norra delen av yta 3 påträffades en träsyll, en gårdsyta och en brunn. Men där
fanns också diverse stolpar troligen från bland annat senare byggnader. Söder
därom i anslutning till förundersökningsschakt 3 några liggande trästockar,
eventuellt syllstockar och en brunn. Vidare söderut ett komplext område med
spår av bebyggelse från flera tider. Under framkom rester av en äldre väg och
grundstockar till ett härbre. I anslutning till förundersökningsschakt 6 fanns
flera golvnivåer, rester av eldstad och ett lerkar, bortanför fanns ytterligare
husgrunder. Underst närmast leran låg på många ställen ett svart huggspånslager och i/på det utspridda bräder (DM proj. 1497).
Sommaren 2013 grävde exploatören utan tillstånd västerut i den kvarvarande schaktkanten från undersökningen 2012. Med anledning av detta
genomfördes en kompletterande dokumentation och ett mindre schakt undersöktes (Wehlin 2018). I schaktet dokumenterades nio anläggningar. Dessa
bestod av syllstensrader, träkonstruktioner, stolphål, en stenpackning, ett kar
och ett spismursröse. Utöver anläggningarna påträffades ett par hundra fynd
som bestod av keramik, glas, kakel, kritpipor, ben, horn valnötter, järn- och
träföremål, eldslagningsflinta, två riskvastar, en blyplomb, ett mynt samt
skinn och textilier. Fynden och därmed anläggningarna härstammar från
1600- och 1700-talet.
Utöver schaktet så dokumenterades en 37 meter lång profil som sträckte
sig över berörda fastigheter i närmast nordöstlig-sydvästlig riktning (figur 2).
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Figur 3. Släntningen innan den arkeologiska undersökningen påbörjades. Till höger i bild syns
slaggstensbyggnaden som sannolikt utgjorde brygg- och bagarstugan till den Halldinska gården som
uppfördes efter stadsbränderna 1761. Foto från norr, Joakim Wehlin.

Syfte
Den kompletterande undersökningen syftade till att dokumentera de kvarliggande kulturlagren på de centrala och östra delarna av fastigheterna Västra
Falun 7:32 och 11 (figur 2).

Metod
Den tidigare dokumenterade profilen och schaktkanten (Wehlin 2018) hade
släntats samt ytterligare en meter tagits i anspråk i den nordvästra och sydöstra
delen av området (figur 2-3). De kvarvarande kulturlagren i de två områden
där grävningen för garaget utökats undersöktes i sin helhet (schakt 1 och 2).
Utfyllnadslagren samt de mäktigare slagglagren grävdes bort med grävmaskin
utrustad med planeringsskopa. Resterande delar grävdes för hand och lager
samt anläggningar grävdes kontextuellt. Då endast de nedre delarna av kulturlagren fanns kvar så dokumenterades endast botten på de båda schakten
i plan. De båda schaktens sydvästra profiler (profil 1 och 2) dokumenterades
genom handritning, beskrivning och fotografering.
Ett försök har gjorts att koppla de påträffade lagren och anläggningarna
med huvudundersökningen.
För att möjliggöra dokumentationen och för att fastställa vad som tagits
bort av kulturlagren plangrävdes den övre delen av släntningen (figur 4). I
möjligaste mån undveks att gräva ned i de äldre lagren, främst 1600-tal. De
lämnades till kommande undersökningar. För att lättare veta vad som undersökts och för att skydda de kvarvarande lagren lades markduk på. I den
sydvästligaste delen dokumenterades en 7 meter lång del av schaktkanten
(profil 3). Botten på denna profil var i höjd med den plangrävda ytan av slänten.
Slänten samt schakten mättes in med RTK-GPS.
8
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Figur 4. Undersökningsområdet efter att släntingen planats ut och före den täcks med markduk. Djupet
var mellan 0,8-0,9 meter under marknivån. Foto från norr, Joakim Wehlin.

Ett antal prover togs för 14C-, dendro- och makroanalyser. Ett jordprov
skickades till Miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå universitet för makrofossil- och pollenanalys. Rapporten i bilaga 3 innehåller även resultat från
andra grävningar i kvarteret Västra Falun.
Vid makrofossilanalysen plockades material ut för 14C-analys som senare
genomfördes vid Ångström laboratoriet vid Uppsala universitet.
Fyra träprover har vedartsbestämts och två av dessa har daterats med
dendroanalys vid det Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi vid Lunds universitet.

Figur 5. Den västra profilen i schakt 1. Det övre lagret på anläggning 1 syns i förgrunden. Foto från
öst, Joakim Wehlin.
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Resultat
Schakt 1 och profil 1
Schaktet var orienterat i nordnordväst-sydsydöst och var till ytan 4,3x1,2
meter stort (figur 2). Djupet var omkring 2 meter. Tidigare dokumenterade
kulturlager hade helt schaktats bort och därför kunde endast nivån från och
med omkring 1,5 meter under dagens marknivå på schaktet samt den kvarvarande profilen dokumenteras (figur 5).
Vid huvudundersökningen och den senare kompletterande undersökningen visade dokumentationen att den naturliga leran fanns omkring 1,5
meter under dagens marknivå. Det syns dock på profilritningen från den
kompletterande undersökningen (Wehlin 2018) att något markant hänt just
på denna del av området. Kulturlagren sluttar djupare, vilket inte undersökts
tidigare. Detta fick sin förklaring vid den aktuella undersökningen (figur 6).
I den nordvästra delen av schaktet och nedgrävd i den naturliga leran fanns
en närmast kvadratisk anläggning, A1. I överkant visade sig anläggningen
bestå av en timmerkonstruktion 1,3x1,2 meter stor (figur 5 och 7). Anläggningen var timrad i två varv till ett djup av 0,4 meter och bestod av nio rela10
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tivt intakta timmerstockar
samt rester efter ytterligare
några (figur 8). Konstruktionen rekonstruerades vid
ett senare tillfälle och det
kunde då konstateras att
den inte hade timrats särskilt noggrant och var sannolikt gjord av återanvänt
timmer (figur 9). Diagonalt
över träkonstruktionen påträffades en tunnare stock
(stock 3) med 6 genomgående hål, 3 centimeter i
diameter (figur 8 och 10).
På motsatt sida längst upp
på ena sidan av stocken
Figur 7. Lodfoto av anläggning 1 innan bortplockande av
fanns ett ensamt genomgåtimmerkonstruktion. Foto: Joakim Wehlin.
ende och något ovalt hål, 4
cm i diameter. I anslutning
till stocken med hål påträffades också ett antal trätappar som sannolikt suttit i hålen.
Innanför och under träkonstruktionen fanns ett lerigt grått lager med
knytnävsstora och kantiga stenar. Då anläggningen snabbt fylldes med vatten
grävdes detta lager ut med maskin. Anläggningen snittades i nordnordvästsydsydöstlig riktning och den östra delen grävdes bort. I den västra profilen
syntes resterna efter en tunna (F1), men vid påbörjandet av dokumentationen
av denna kalvade schaktväggen och tunnan fångades upp med grävskopan
(figur 11). Tunnans placering syntes i profilen och kunde i efterhand dokumenteras (figur 6).
Tunnan stod något förskjutet
mot det södra hörnet av anläggningen (figur 8). Toppen på tunnan
påträffades 2,2 meter under dagens
marknivå (figur 6) och omkring 0,2
meter under timmerkonstruktionen.
Tunnan visade sig vara i väldigt
2
ck
gott skick och var 0,75 meter hög
Sto
Stock 7
och hade en största diameter på
0,5 meter. De återstående delarna
av tunnan bestod av tio stavar, ett
band och en botten (figur 12). San4
nolikt fanns också det övre tunnck
Sto
F1
bandet kvar men var sämre bevarat
och försvann vid kalvningen av
schaktet. På en av tunnstavarna
(nummer 4 i figur 12) fanns ett hål.
Hålet var format som bokstaven T
med överliggaren placerad uppåt på
tunnan. Tunnan (F1) skickades för
konservering till Studio Västsvensk Figur 8. Planritningen över anläggning 1 i den norra
delen av schakt 1. Av planen framgår att tunnan
Konservering (bilaga 1).
stod något förskjuten mot nordväst i förhållande till
Runt tunnan fanns nedstuckna timmerkonstruktionen. Skala 1:30.
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Figur 9. Den rekonstruerade timmerkonstruktionen. Den planka som syns diagonalt över konstruktionens
ena hörn i överkant på bilden påträffades där och har tolkats som hörande till konstruktionen. Plankan
var lätt böjd till formen och har sannolikt brukats som ränna för tillförsel av vatten. Foto: Joakim Wehlin.

Figur 10. Den stock (nummer 3 på planen) med genomgående hål i som påträffades diagonalt i
timmerkonstruktionen A1. Foto: Joakim Wehlin.

Figur 11. Tunnan (F1) direkt efter att den räddats ur det kalvande schaktet. Foto: Joakim Wehlin.
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Figur 12. Tunnans olika delar innan de skickades på konservering till Studio Västsvensk Konservering.
Foto: Joakim Wehlin.

störar som tycktes ha hållit tunnan på plats. Direkt under tunnan fanns ett
0,3 meter tjock lager med knytnävsstora stenar som sannolikt fungerat i dränerande syfte. Timmerkonstruktionen tillsammans med tunnan har sannolikt
varit en brunn där tunnan placerats i brunnen för att ge stadga och förhindra
att den slammar igen.
Utöver brunnen dokumenterades ett stolphål, A2 och möjligen resterna
efter ytterligare en konstruktion, L15, i schaktets profil. Stolphålet, A2, var
0,4 meter djupt, 0,25 meter brett och hade en rundad botten. Innehållet i A2
bestod av ett brunt organiskt lager, L8 (figur 6).
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Figur 13. Tabell över de genomförda vedartsbestämningarna och dendroanalyserna på timmerkonstruktionen
i brunnen A1. Analyserna är gjorda av Hans Linderson vid det Nationella Laboratoriet för Vedanatomi
och Dendrokronologi, Lunds universitet.

I profilens södra del fanns ett lager (L15) med mörkbrun matjord innehållande trä, tegel och huggspån. Detta lager hör sannolikt till någon typ av
konstruktion, men närmare vad detta skulle kunna vara, kunde inte fastställas.

Analyser och datering av brunnen A1
Från timmerkonstruktionen har fyra prover vedartsbestämts och två av dessa
har daterats genom dendroanalys. Vedartsbestämningen visar att minst tre
olika träslag använts. Den diagonalt liggande stocken med hål var gjord av al, i
övrigt var den timrade konstruktionen gjord av tall och gran. Dendroanalysen
visade att det tyvärr inte var möjligt att datera stockarna från timmerkonstruktionen. Det finns dock två förhöjda korrelationer med lokala och tämligen
lokala kronologier. Dessa två korrelationer visar att träden sannolikt var avverkade på samma ort och samtidigt, vilket skulle kunna vara på 1310-talet
eller under 1500-talets första decennium (bilaga 2).
I tunnan togs två jordprover, JP1 i den övre delen och JP2 i den nedre delen
av tunnan. Innehållet i de båda proverna visade sig vara homogent och därför
användes endast JP2 för makro- och pollenanalys. Analyserna har gjorts av
Sofi Östman och Jan-Erik Wallin vid Miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå
universitet (prov 114_021_006, bilaga 3). Rapporten innehåller också resultat
från två andra undersökningar i kvarteret Västra Falun.
Makrofossilanalysen visar att tunnan innehöll en stor mängd våtarv.
Våtarv förekommer i fuktiga miljöer som exempelvis runt en brunn och
användningsområdet har varit mångsidigt, bland annat har växten använts
som läkeväxt eller för att behålla fukt vid transporter. Förutom våtarv påträffades starrnötter, fröer av grässtjärnblomma, daggkåpa, brännässla, plistrar,
smörblomma samt ett frö av gårdsgroblad. Intressant är att inga sädeskorn
påträffades i makroprovet. Detta eftersom pollenanalysen visar en relativt
hög andel av sädesslag, främst korn men också vete och råg. Förekomsten av
pollen från gräs var mycket hög, bland annat genom pollen från målla, nejlikväxter, korgblommiga växter samt klöver. Pollen från skogsvegetation fanns
också i provet, men andelen var så liten att skogsvegetationen i närområdet
kan sägas ha varit liten.
En sammanfattning av den arkeobotaniska analysen visar att brunnen tycks
ha lagts igen och därmed blivit ”låst” vid ett specifikt tillfälle. Detta indikeras
av att innehållet är relativt ”rent”, homogent och den höga närvaron av våtarv.
Närvaron av pollen från sädesslag kan indikera att odling skett i närheten men
huruvida de är samtida eller ej är svårt att säga. Det är nämligen oklart hur
”låst” brunnen varit mot yttre påverkan. En brunn fungerar enligt Östman
och Wallin (bilaga 3) som en utmärkt pollenfälla.
Ett kolprov från ett grankottefjäll togs från JP2 och analyserades genom
14
C-datering. Resultatet skulle kunna ge en indikation på när den möjliga
stängningen av tunnan och brunnen skett tidsmässigt. Resultatet från 14Canalysen visar en datering med två sigmas sannolikhet till 1266–1315 e.Kr.
(65,3%) eller 1356–1389 e.Kr. (30,1%).
14
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De båda genomförda dateringsanalyserna visar därmed till viss del olika
resultat. Dendrodateringarna skall behandlas som yttersta tveksamma men
med resultatet av 14C-analysen kan den yngre förhöjningen avskrivas. Att
tolka brunnen som uppförd och nyttjad under 1300-talet är därför möjligt.
För Faluns del är en sådan datering väldigt diskutabel då det i så fall skulle
indikera en av de äldsta bebyggelselämningarna som hittills daterats. Rent
stratigrafiskt är denna datering dock fullt möjlig. Sedan tidigare känner vi
däremot lämningar från gruv- och hyttverksamhet från tiden.

Schakt 2 och profil 2
Schaktet var orienterat i närmast nordväst-sydöst och var till ytan 5,4x1,2
meter stort (figur 2 och 14). Djupet var upp till 2 meter, räknat från botten
på det som schaktats bort tidigare. Marknivån låg här tidigare omkring 114

F
A4

0

0,75 1,5

3 Meter

Figur 14. Planritningen över schakt 2 med anläggning 4. Rött streck markerar profil 2. Skala 1:100.

Figur 15. Profil 2 i schakt 2. På bilden syns anläggning 3 tydligt. I bakgrunden syns slaggstensbyggnaden
som sannolikt utgjorde brygg- och bagarstugan till den Halldinska gården. Foto från öst, Joakim Wehlin.
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Figur 16. Den västra profilen (nummer 2) i schakt 2. Skala 1:40.

m.ö.h. och därmed var det omkring en meter som tidigare schaktats bort utan
dokumentation.
I schaktet påträffades två anläggningar. Dels ett lerkar, A3, som tidigare
dokumenterats vid huvudundersökningen (A47) och som därför endast
dokumenterades i profil (figur 15 och 16). Bredden i överkant på karet var i
denna del 3,2 meter och i nederkant 2,3 meter. Direkt under lerkaret och i den
naturliga leran fanns en färgning, L6, som sannolikt har med brukandet av
karet att göra. Denna färgning sträcker sig 0,9 meter under karet.
Den andra anläggningen, A4, påträffades nästan mitt i schaktet och bestod
av en rund mörkfärgning, 0,5 meter i diameter och 0,05 djup (figur 14). Sannolikt rör det sig om botten på ett stolphål.
Ett jordprov från lerkaret A3/A47 skickades på makroskopisk analys.
Lerkaret tolkades i fält som ett möjligt garvningskar. För att fastställa karets
användningsområde skickades ett jordprov på makroskopisk analys. Det
innehöll bland annat vanligt förekommande ogräs- och ruderatväxter men
även glödskal och fiskben. I provet fanns inga tydliga tecken på garveriverksamhet, men det skulle kunna röra sig om alungarvning (prov 14_021_001,
bilaga 3). Vad lerkaret annars skulle ha använts till går inte att säga utifrån
det analyserade innehållet.
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Figur 17. Kullerstenslagret i profil 3. I bakgrunden syns slaggstensbyggnaden som sannolikt utgjorde
brygg- och bagarstugan till den Halldinska gården. Foto från norr, Joakim Wehlin.

Profil 3
I ovankant på släntningen och i den sydvästra delen av undersökningsområdet
dokumenterades en kullerstensbeläggning i profilen (figur 2, 17 och 18). Denna
är sannolikt densamma som A16 i huvudundersökningen och L13 i den tidigare kompletterande undersökningen (Wehlin 2018). Kullerstensbeläggningen
var på den delen nära 5 meter lång och lagret var omkring 0,2 meter tjockt.
NV

SÖ
m.ö.h.
+ 114,00
1
2
8

4

5

7

6

3

FU schakt 5
5

9

+ 113,00
0

1

2

3

1. Grå/brunt fyllnadslager
2. Brunt kulturlager med tegel och glad.
3. Grå/brunt kulturlager
4. Ljusgrå lera
5. Grå lera

4

5

6

7m

6. Gult och mot botten rött sandlager
7. Brunt kulturlager med tegel och glad.
Liknar L2
8. Recent störning med sand och cement
9. Brun/grå slagg

Figur 18. Profil 3 i den sydvästra delen av undersökningsområdet. Skala 1:40.
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Sammanfattning
År 2012 undersöktes en större yta i den östra delen av kvarteret Västra Falun. Vid undersökningen framkom bebyggelse och hantverkslämningar från
främst 1600- och 1700-talen. Flera hus- och hantverkskonstruktioner som
dokumenterades fortsatte västerut, in i den ej undersökta delen av kvarteret.
Med anledning av uppförandet av ett garage grävde exploatören sommaren
2013 utan tillstånd bort cirka 2 meter av de kvarvarande kulturlagren, vilket
föranledde en kompletterande arkeologisk insats. Inför uppförandet av detta
garage önskade entreprenören gräva ytterligare i schaktkanten åt väster och
inledde detta utan tillstånd. Länsstyrelsen beslutade därför om ytterligare
en kompletterande dokumentation som genomfördes av Dalarnas museum
under vintern 2014.
Den kompletterande undersökningen syftade till att dokumentera de
kvarliggande kulturlagren på de centrala och östra delarna av fastigheterna
Västra Falun 7:32 och 11 vilka skulle beröras av exploateringen.
De kvarvarande kulturlagren i de två områden där grävningen för garaget
utökats undersöktes i sin helhet, schakt 1 och 2. De båda schakten omfattade
en yta på 11,7 kvadratmeter. Släntningen plangrävdes och täcktes med markduk. I den sydvästligaste delen av släntningen dokumenterades en 7 meter
lång del av schaktkanten.
Sammantaget dokumenterades fyra anläggningar; en brunn, ett lerkar, ett
stolphål och en möjlig botten på ett stolphål. Den anläggning som stod ut från
övriga var brunnen som påträffades långt ned i den naturliga leran. I överkant
på brunnen fanns en timrad träkonstruktion och i botten stod en välbevarad
tunna. Timmerkonstruktionen och innehållet i tunnan har analyserats genom
dendro-, vedart-, 14C-, makrofossil- och pollenanalys. Dessa analyser antyder
att tunnan kan vara så gammal som 1300-tal och innehållet visade att den
sannolikt lagts igen vid ett specifikt tillfälle.
Kvarteret bör fortsatt bevakas då det är av högsta vetenskapliga intresse
för förståelsen av världsarvsstaden Falun.

Referenser
Carlsson, Eva. 2012. Arkeologisk förundersökning i kvarteret Västra Falun,
1600-talsbebyggelse inom stadslager RAÄ 68 i Falu stad och kommun, Dalarna.
Dalarnas museum arkeologisk rapport 2012:8. Falun.
Wehlin, Joakim. 2018. Arkeologisk undersökning, Västra Falun, släntning genom
kulturlager, stadslager Falun 68:1, Falu kommun, Dalarnas län. Dalarnas museum arkeologisk rapport 2018:5. Falun.

Arkiv
Dalarnas museums arkiv.
Projekt 1497
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Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer:
Socken:
Fornlämning, raä nr:
Fastighet:
Koordinater, centralt schakt 1
(SWEREF99 TM):

Höjd (RH 2000):
Inmätning:
Vedart-/dendroanalys:
14
C-analys:
Makrofossil-/pollenanalys:
Konservering:
Utförandetid:
Undersökt yta:
DM projektnummer:
DM diarienummer:
DM fotoaccession:
DM fyndaccession:
Arkeologisk personal:
Fältarbetsledare:
Projektansvarig:

431-3041-2014
Falu stad
68:1
Västra Falun 11 och 7:32
N 6718979
E 534360
111-115 m.ö.h
RTK-GPS
Hans Linderson, Lunds universitet
Göran Possnert, Ångströmlaboratoriet,
Uppsala universitet
Sofi Östman och Jan-Erik Wallin, Miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå
universitet
Studio Västsvensk Konservering
2014-03-12 – 2014-03-26
11,7 kvadratmeter
1547
31/14
2014/15
23010
Joakim Wehlin & Artem Dudkin
Joakim Wehlin
Joakim Wehlin

Dokumentationsmaterialet bestående av 66 digitala färgfoton, 1 fynd, 4 planoch profilritningar samt shapefiler förvaras på Dalarnas museum.
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Bilaga 1

Konserveringsrapport

Trätunna – Kv. Västra Falun

Trätunna - Kv. Västra Falun
Sigríður Þorgeirsdóttir
Inger Nyström Godfrey
Studio Västsvensk Konservering
Pnr.: 11734, VA 00323-2014
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VA 323-2014 – Trätunna Kv. Västra Falun
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Trätunna – Kv. Västra Falun
Konserveringsrapport

Författare Sigríður Þorgeirsdóttir, Inger Nyström Godfrey
Grafisk form och Layout Västarvet, SVK
Omslagsbild Foto taget av Inger Nyström Godfrey.
Fotot visar en utskuren svastika på en av laggstavarna
Västarvet
Studio Västsvensk Konservering
Gamlestadsvägen 2-4 Hus B2
415 02 Göteborg
Telefon 010-441 43 44
Fax 031-707 03 26
Hemsida www.vastarvet.se, www.svk.com

Studio Västsvensk Konservering
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Pr.nr – Ärendenamn
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Västarvet dnr:
Västarvet pnr:

VA 00323-2014
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Länsstyrelsens dnr

431-3041-2014
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Dalarnas län
Falun

Uppdragsgivare:

Dalarnas museum, Eva Carlsson
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Inledning

Under arkeologiska undersökningar i Falun 2014 hittades en tunna av trälaggar, som lämnats till Studio Västsvensk Konservering (SVK) för konservering. Fyndet är daterade till
1600-tal, möjligen något äldre.
Konserveringsarbetet pågick under år 2014- 2016. Konserveringsdokumentationen består
av rapport och foton.
Konserveringen syftade till att rengöra och stabilisera föremålet samt att dokumentera
och frilägga informationsbärande ytor och därmed göra föremålet tillgängligt för vidare
forskning, förvaring eller utställning.
Konserveringsåtgärder utfördes med utgångspunkt i internationell forskning och praxis
gällande utrustning, kemikalier och material som anpassats för konserveringsområdets
behov.

Tillstånd/kondition

Trätunnan som kom i delar, består av 32 delar: 13 plankor, en botten i 2 delar och tunnbandet i 3 stora delar och några mindre. De flesta av laggarna var numrerade, dock inte
alla. Var de hade suttit i förhållande till bottenplattan var inte utmärkt. Jord och grus fanns
på ytan och ställvis har grus tryckts in i den mjuka träytan.

Bild 1: Före konservering

Tunnan var vattendränkt när den kom till SVK. Ytorna och formerna såg visserligen välbevarade ut, men träcellerna är nedbrutna av mikroorganismer och stöttades pga. att de
var vattenfyllda.
Studio Västsvensk Konservering
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Delarna av trätunnan är ojämnt nedbrutna. Laggstavarna och botten har en mjuk yta men
en hårdare kärna, medan tunnbandet, som är i flera delar, är mer nedbrutet: Dom minsta
delarna är mjuka rakt igenom. Bedömning av nedbrytning gjordes okulärt och med hjälp
av ett nåltest.
Flera laggstavar har kraftiga sprickor, några är skadade längs med kanterna och viss vridning förekommer också. Möjligen kan vissa skador ha uppstått i samband med utgrävning. Vissa skador/brott ser färska ut. Några laggstavar är halva eller i mindre delar.
På några av delarna syntes missfärgning av järn. Det är också sannolikt att även träföremål utan synlig missfärgning innehåller järn, som kan katalysera kemiska nedbrytningsprocesser och medverka till ett sänkt pH1 och det beslöts att avlägsna dessa med en komplexbindare.

Konservering
Träföremålen rengjordes försiktigt från jord och lera med en mjuk pensel och rinnande
vatten. All rengöring utfördes med dimstrålemunstycke samt mjuk pensel, något hårdare
pensel och träpinne/spatel för att avlägsna lera och smågrus.
Efter rengöringen var föremålet placerat i komplexbindare, 3 % DTPA (dietylentriaminepentaacetat)2 för att avlägsna järn i träet. Behandlingen pågick ca 3-4 veckor och pH
låg på cirka 6.
Fynden impregnerades därefter med polyetylenglykol (PEG)3. Impregneringstid och
PEG-storlek valdes utifrån det enskilda föremålets tjocklek och nedbrytningsgrad. Impregnering av alla laggstavar gjordes med 10 % PEG 1500 och 30 % 4000 under 6 månader. För de mer nedbrutna banden användes enbart PEG 4000. Koncentrationen ökades
stegvis från 10, 20, 30 till 40 %. Vakuumfrystorkningen skedde med en kammartemperatur på -30ºC, en kondensortemperatur på -50ºC och vid ett tryck på max 0,2 mbar. Impregneringen och vakuumfrystorkningen gjordes i syfte att undvika krympning, deformation och sprickbildning av föremålen vid torkning. Efter vakuumfrystorkningen
rengjordes fragmenten försiktigt från överflödig PEG med en mjuk pensel.
Enligt åtgärdsprogrammet skulle tunnan limmas samman efter torkning, men detta visade
sig inte vara möjligt. Laggstavarna har inte längre den bukiga form som den hade när den
var i bruk. Laggarna är helt enkelt planare, vilket gör att även om man kan foga samman
dom i nederdel (mot botten) går det inte att få ihop dom i den övre delen utan stor risk att
träet bryts. Efter samtal med arkeolog Eva Carlsson på Dalarnas museum bestämdes att
de mindre delar som går att limma samman ska limmas medan övriga delar lämnas och
packas var och en för sig. Dessa mindre lösa delar, vissa sprickor och spaltande ytor säkrades därför med lim av polyvinylpyrrolidone (PVP)4.

Jämför nedbrytningen av skeppet Vasa, där järnjoner i träet spelar en avgörande roll (Almkvist, G.)
DTPA: dietylentriaminpentaättiksyra, en komplexbildare som neutraliseras till tänkt pH mha saltsyra (tillverkare/försäljare Akzo Nobel).
3
PEG: Polyetylenglykol, ett syntetiskt och vattenlösligt vax. PEG med högre molekylvikt (1500-4000)
används som konsolidant, medan lägre molekylvikter av PEG mer används som lubrikant.
4
Polyvinylpyrrolidone (PVP) löser sig i vatten eller etanol och kan användas som lim. Fördelen är att det
27
kan limma vaxade ytor.
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Laggarnas placering inbördes (nummerordning) kontrollerades genom att jämföra spår i
ytan (rispor och missfärgningar) och de laggar som saknade nummer placerades in i serien. De två smalare laggarna (nr 8 och 9) som limmats samman fick nummer 8 och de
onumrerade nummer 9 och 10. Alla laggarna har fotats tillsammans och enskilt, se bilder
på bifogad CD.

Bild 2: Efter konservering. Alla laggstavarna, nr 1 – 10 från höger till vänster. Tunnans nederdel är nederst i bild.

Bild 3. Efterkonservering. Alla laggstavarna, nr 1 – 10 från vänster till höger. Tunnans nederdel är nederst i bild

28
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Bild 4: Efter konservering. Tunnans botten med bevarade tunnband. Endast två av den små banddelarna har tydlig
passning och har limmats.

Särskilda iakttagelser
En planka har dekoration eller ett märke i form av en ”Svastika (卐)” på utsidan (bild 5).
En annan planka har ett stort T-format hål utskuret i träet (bild 6).
På två av vidjedelarna finns inskurna hak för fastlåsning av bandet (bild 7).

Bild 5: Efter konservering. Detalj av utskuren svastika.

Studio Västsvensk Konservering
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Bild 6: Efter konservering. Grovt utskuret ”T”, troligen för någon form av tappanordning.

Bild 7: Efter konservering. Detalj av hak på tunnbandet.
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Analyser

Prov av träet togs för identifikation av träslag. Proverna analyserades mikroskopiskt utifrån tvärsnitt och radiella snitt.
Resultat:
Botten är tillverkad av fur, bild 8-9, laggstavarna av gran, bild 10-11, och vidjan av gran,
bild 12-14.

Bild 8: Botten, radiellt snitt - fur.

Bild 9: Botten, tvärsnitt – fur

Studio Västsvensk Konservering
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Bild 10: Laggstav, radiellt snitt - gran

Bild 11: Laggstav, tvärsnitt – gran

Bild 12: Vidja, radiellt snitt – gran.
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Bild 13: Vidja, tvärsnitt – gran

.
Bild 14: Vidja, tangentiellt – gran
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Råd och anvisningar om förvaring och hantering
Förvaring generellt
Konservering bromsar den naturliga nedbrytningen men kan aldrig avstanna den helt. Var
därför noga med att kontrollera föremålens kondition med jämna mellanrum och kontakta
en konservator för konsultation eller konservering om föremålen ändrar utseende eller
behöver vård.
Hantering av arkeologiska föremål bör alltid ske med handskar för att undvika att skadlig
handsvett och smuts hamnar på föremålen, vilket påskyndar nedbrytningen. Handskar
fungerar även som skydd mot eventuella hälsoskadliga kemikalier i eller på föremålen.
Var försiktig så att inte bomullshandskar fastnar i utstickande delar.

Läder, trä och textil
Arkeologiskt läder, trä och textil förvaras vid en konstant temperatur på cirka 18 grader
och vid en relativ luftfuktighet (RF) runt 50 %.
Sköra föremål bör hanteras minimalt och förvaras i en så stabil miljö som möjligt. Det är
viktigt att alla eventuella lyft sker varsamt och med föremålets egen tyngd jämnt fördelad.
Eftersom PEG är hygroskopiskt och lätt drar till sig fukt ur luften är PEG-impregnerat trä
och läder känsligare för varierande och/eller hög luftfuktighet än icke behandlat trä. En
inspektion av föremålens kondition bör därför genomföras regelbundet. Var uppmärksam
på eventuella färgförändringar i träytan samt nya sprickor.

Studio Västsvensk Konservering
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Tidens tand. Förebyggande konservering. 1999. M. Fjaestad (red.). Riksantikvarieämbetet. www.raa.se/publicerat/9172091355.pdf
Vårda väl. Informationsblad. Riksantikvarieämbetet, 2012.
http://www.raa.se/publicerat/varia2012_35.pdf

Dokumentation
Genomförda konserveringsåtgärder redovisas skriftligen i rapportform.
Fotodokumentation i JPG format efter konservering levereras på CD-Rom. Om röntgenfoton tagits följer dessa med fynden och ska slutligen arkiveras på det fyndtilldelade museet.
Rapport samt fotodokumentation tillverkas i fyra exemplar varav en arkiveras på SVK
(endast rapport) och de övriga skickas till Länsstyrelsen, mottagande museum och den
grävande institutionen.
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Bilaga 2

Dendrokronologisk analys

LUND UNIVERSITY
DEPARTMENT OF QUATERNARY GEOLOGY
KVARTÄRGEOLOGISKA AVDELNINGEN

HANS LINDERSON

8 September 2015
Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, rapport nr 2015:50
Hans Linderson

DENDROKRONOLOGISK ANALYS AV EN TIMRAD
BRUNNSKONSTRUKTION I FALU STADS STADSLAGER, RAÄ 68:1
Uppdragsgivare: Dalarnas Museum, box 22, 791 21 Falun. Org nr 883200-8349
Kontaktperson: Joakim Wehlin, 023-765534, 0703021134
Område: Falun Prov nr: 83233-83236 Antal sågprov: 4 (2 debiteras)
Dendrokronologiskt objekt: Enligt Wehlins provtagningslista

Resultat:
Dendro
nr:

83233
83234
83235
83236

Prov
Nr :

1
2
3
4

Trädslag

Antal år
(2 radier
om ej
annat
anges)

Tall
Al
Gran

132+c5
133

Gran

33

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

Datering
av yttersta
årsring i

provet

Indikation på datering
av yttersta årsring
Resultatet här är
således ingen säker
datering. Utan de två
bästa dateringsförslagen

Beräknad
Avverkning har skett
inom tio år efter
yttersta/yngsta årsring

Nära W
Nära W
Nära W

Ej datering
Ej datering
Ej datering

(1311, 1500)
(1310, 1499)

(1310-talet, 1500-talet)
(1310-talet, 1500-talet)

W

Ej datering

-

-

Kommentarer till resultatet:
Det är inte möjligt att datera proverna. Det huvudsakliga skälet är att underlaget är för litet. För få
prover, årsringar och svag samhörighet mellan proverna.
Det uppträder två förhöjda korrelationer med lokala eller tämligen lokala kronologier. Man kan se
det som att tre prover antingen är avverkade 1310-talet eller 1500-talet (inte så sent som 1510-talet).
Det som är säkert är att proven består av tall, al och granvirke. Prov 1 och prov 3 har en stark
inbördes korrelation indikerande att de är avverkade samtidigt och på samma källort.
Dendrokronologiskt bedömer jag det yngre dateringsförslaget som något mer trovärdig. I detta
skede beslöt Joakim Wehlin och jag att vi inväntar resultatet av en C14-datering som bedöms ge
åldern för stängning av brunnen. Denna gav dateringen 1276-1390 e.kr (1 sigma)., vilket indikerar
således att den äldre dendrokronologiska dateringsförslaget är riktigt. Om virket är från femtonhundra nollnolltalet så måste C14-provet vara från ett omlagrat äldre material och i så fall kan detta
resultatet avfärdas.
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Hans Linderson, Laboratorieföreståndare, Lunds Universitet

Beskrivning av tabellen ovan
”Dendroidentitetsnummer”, är en unik identitet för varje prov hanterade på laboratoriet.
”Antal år”, årsringar som är analyserade i vissa fall har det inte varit möjligt att mäta
årsringsbredden, då har årsringarna räknats, vilket har markerats med ”+n”.
I samma kolumn förekommer någon gång noteringen ”ew” eller ”lw” dessa termer härrör från
engelskans early wood (vårved) och late wood (sommarved) och beskriver graden av den
yngsta/sista årsringens utveckling. Detta indikerar att virket är avverkat på sommaren.
”splint, vankant, bark” indikerar hur många årsringar som saknas i provet. Förutsatt att provet går
att datera och man har vankant eller bark i provet så får man en årsexakt datering (extrema undantag
finns). ”nära vankant” uppges när det finns indikationer om detta, till exempel i fältanteckningar
eller om en sågskiva följer en naturlig kurvatur i rundvirket. Om vankant (den rundade avslutningen
av virket där barken har försvunnit) saknas och splinten syns kan man beräkna fällningsåret med
hjälp av splintstatistiken för olika trädslag och förhållanden. Vanligtvis används 17±7 år på ek och
en mer varierad bild på tall med en maximal variation på ± 20 år. Saknas splinten (”ej sp”) anges en
så kallad ”efterdatering” (terminus post quem). Virket får då en äldsta möjliga datering. Teoretiskt
kan virket vara hur ungt som helst men mer troligt handlar det om upptill några tiotal år senare
avverkning än angivna efterdatering. Detta diskuteras vanligtvis i rapporten.
”Datering av yttersta årsring i provet”, är alltid årsexakt vid en datering. Om provet inte kan
korsdateras med en daterad dendrokronologisk serie anges ”ej datering”. Detta uppträder oftast vid
ett litet årsringsantal (unga/snabbvuxna/kraftigt nedbrutna träd), udda trädslag (i Sverige är ek och
tall bäst), för få prover från den undersökta konstruktionen, störd tillväxt etc.
”Beräknat fällningsår” här görs en beräkning utifrån dateringen av den yttersta årsringen i provet
och hur många årsringar som beräknas saknas i provet. Felmarginalen som anges täcker mer än 95
procent av proverna. Finns barken eller vankanten kvar på provet ges dateringen påföljande
vinterhalvår om inga andra noteringar har gjorts. Vinterhalvåret avser trädets viloperiod så att ingen
årsringsbildning sker i stamvirket, viloperioden påbörjas normalt i augusti och pågår till maj söder
om Norrlandsgränsen (ungefär Dalälven). Stamvirkets viloperiod blir succesivt längre mot fjällens
trädgräns.
I kolumnen näst längst till höger har dateringsförslag angetts som inte nå de kriterier vi ställer på en
säker datering.
Analyskostnad:
Objektskostnad
Provkostnad (4 * 900.-)
Rabatt enligt avtal 2 prov*600

4000:3600:-1200:-

Belopp att betala (exklusive moms):

5400:-

Faktura framställs senare av Lunds Universitet.
Mätresultaten kommer att bevaras på laboratoriet och utnyttjas i universitetets forskning.
Proverna kommer att ingå i RAÄ´s arkiv och förvaltas av laboratoriet
Med hälsning och önskan om fortsatt samarbete

____________________________________
Hans Linderson, Laboratorieföreståndare
Lunds Universitet
Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, Sölvegatan 12, 223 62 Lund
E-post: Hans.Linderson@geol.lu.se
Tel: 046-2227891
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Miljöarkeologisk av stads- och kulturlager samt en tunna
från Falun RAÄ 68, Falun socken, Dalarnas län.
Inledning
Analysen gäller totalt 5 prover som analyserats för makrofossil, markkemi samt ett för pollen.
Proverna är tagna i stads- och kulturlager från dagens centrala Falun. Jordprov nr 6 (JP 2) har
tagits från botteninnehållet i en tunna. Tunnan har stått i botten av en brunn (A1). Totalt tog
laboratoriet emot sex prover men enbart fem av dessa har analyserats för på grund av
ekonomisk prioritering. Pollenanalysen är gjord på materialet från tunnan. Uppskattad ålder
på materialet, medeltid-nyare tid. Koordinater N: 6718979, E: 534359 (SWEREF 99 TM).
Bilder och fotografier i rapporten är tagna av Dalarnas museum.
Ansvarig institution för undersökningen är Dalarnas museum och kontaktperson har varit
Joakim Wehlin.

Metoder
Pollenanalys
Provet homogeniserades innan ett delprov togs ut för pollenanrikning. Prover behandlades
enligt standardmetoden för pollenanrikning beskriven i t.ex. Moore et al. (1991). Återstoden,
det koncentrerade pollenmaterialet, färgades med saffraninfärgad glycerin. På preparatet
räknades 871 pollen och procentvärden beräknades på basen av totalsumman för alla pollen
från de landlevande kärlväxterna. Vid identifiering av pollentyperna användes
bestämningsnycklar av Beug (1961) och Moore et al. (1991). Vid pollenanalys av jordprover
finns en viss risk för att vissa växtarter med tjockskaliga pollenkorn får en överrepresentation i
analysen (t. ex korgblommiga växter). Att pollenkornen har ett tjockt skal minskar risken för
nedbrytning jämfört med tunnskaliga pollenkorn. Pollenanalysen är utförd av Jan-Erik Wallin.
Makrofossilanalys
Proverna var fuktiga vid ankomst. Eftersom prover från stadslager och fuktiga miljöer skall
hållas fortsatt fuktiga för bästa bevaring av eventuellt subfossilt material, förvarades de i
kylrum. Frampreparerandet av material gjordes genom vattensållning med sållar på 2 mm och
0,5 mm. Volymen på proverna mättes innan vattensållning. En del av proverna har på grund
av sin materialrikedom subsamplats, när inga nya arter hittas har genomgången av det provet
upphört. Det framtagna materialet gicks igenom och artbestämdes under en stereolupp med
hjälp av referenslitteratur och laboratoriets referenssamling. Makrofossilanalysen är utförd av
Sofi Östman. Utplockning av daterbart material utfördes av Roger Engelmark.
Markkemisk/fysikalisk analys
Innan analys torkas prover i 30°C, varefter det homogeniseras genom mortling och sållning
genom ett 1,25 mm såll. Vid provförbehandlingen tillvaratas eventuella fynd och kol och
järnutfällningar noteras vid förekomst. Analysen är utförd av Samuel Eriksson.
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Jordprovet analyserades med avseende på 5 markkemiska/ fysikaliska parametrar.
De 5 parametrarna är:
1. Fosfatanalys, Cit-P (fosfatgrader, Po) enligt Arrhenius och Miljöarkeologiska laboratoriets
citronsyrametod. Fosfathalten anges som mg P2O5/100 g torr jord extraherad med
citronsyra (2 %).
2. Fosfatanalys efter oxidativ förbränning, Cit-POI (fosfatgrader, Po). Fosfathalten anges som
mg P2O5/100 g torr jord extraherad med citronsyra (2 %) efter förbränning av provet vid
550°C (Engelmark och Linderholm, 1996).
3. Organisk halt, LOI (Loss on ignition, %) bestämd genom förbränning av provet vid 550°C i 3
timmar. Halten anges i procent av torrt prov.
4. Magnetisk susceptibilitet, MS (SI) är analyserad med ett Bartington system, (MS3 och MS2B
mätcell). Susceptibiliteten anges som χlf 10-8 m3 kg-1 masspecifik susceptibilitet, per 10 g
jord (Dearing 1994, Thomson och Oldfield, 1986). Med MS menas magnetiserbarheten hos
ett material, dvs. i vilken omfattning ett jordprov förstärker ett pålagt magnetiskt fält.
5. Magnetisk susceptibilitet efter oxidativ förbränning vid 550°C, MS550 (SI) är analyserad med
ett Bartington system, (MS3 och MS2B mätcell). Susceptibiliteten anges som χlf 10-8 m3 kg-1
masspecifik susceptibilitet, per 10 g jord (Dearing 1994, Thomson och Oldfield, 1986).

Resultat och diskussion
POLLENANALYS

Provet innehöll stora mängder kolfragment. Det analyserade provet innehöll en jämn
fördelning av tjockskaliga och tunnskaliga pollenkorn. Provet har med andra ord inte
påverkats av en nedbrytningsprocess som kan ha orsakat att tunnskaliga pollenkorn har helt
enkelt brutits ned och är underrepresenterade i analysresultatet.
Åkerogräs
Förekomsten av pollen från åkerogräs var riklig, bland annat förekommer pollen från målla,
nejlikväxter, korgblommiga växter och klöver i procenthalter. Andelen pollen från gräs var
mycket hög (56%).
Sädesslag
Pollen från tre sädesslag var representerade i provet, korn, vete och råg. Pollen från
sädesslaget korn förekommer i höga andelar (4,3 %, för sädesslag). Både vete och råg
förekommer i promillehalter.
Skogsvegetation
Pollen från tall, björk, al och gran förekommer i lägre andelar än åkerogräsen. Låg förekomst
av trädpollen kan tyda på att skogsvegetation hade en underordnad utbredning på lokalen.

MAKROFOSSILANALYS
Innehållet i alla prover var rikt på trämaterial samt annat vanligt förekommande material i
stadslager såsom järnslagg/glödskal, fiskfjäll, brända ben, tegel m.m. Det arkeobotaniska
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materialet var även det mycket rikt i alla provtagna anläggningar. För att förenkla tolkningen
av materialet gjordes en indelning av växterna där grupperna representerar habitat samt
användningsområde. En stor del av växterna föredrar nedsmutsade, fuktiga och kväverika
miljöer och de flesta är vanligt förekommande i miljöer som dessa. Indelningen har gjorts med
utgångspunkt i deras huvudsakliga användningsområde eller vegetationstyp.
Odlade/Importerade växter, representeras av fikon och humle. Humlefröna var förkolnade
och kan ha odlats lokalt medan fikonen med stor sannolikhet är importerade.
Insamlade växter. Hasselnötskal, kråkbär, hallon, en, smultron samt odon/blåbär. Värt att
tänka på här är att dessa växter inte nödvändigtvis behöver ha samlats in på denna plats.
Hallon är exempelvis en buske som gynnas av kväverika miljöer och kan mycket väl växa på
plats och bärens närvaro förklaras utav detta.
Våtmarksväxter. Här presenteras starr på två olika sätt, carex di och carex tri, detta för att
starr är ett släkte bestående av många olika arter som ofta är svåra att identifiera hela vägen
till art. Det är tidskrävande och resultatet skiljer sig inte mycket då de olika starrarterna växer
huvudsakligen i våtmarksområden och avspeglar liknande miljöer. Det som däremot brukar
göras är att avgöra om nötterna är tvåsidiga eller tresidiga, ett sätt att skilja dem åt för att visa
på variationen arterna emellan. Andra växter förekommande i våtmarksmiljöer är svalting,
blodrot, ältranunkel samt ett stort antal frön av tåg, Juncus spp. Dessa är likt starr mycket
tidskrävande när det kommer till artbestämning och de olika arterna avspeglar liksom starren
liknande miljö.
Ogräs/Ruderatväxter representeras av vanligt förekommande växter som trivs i ruderata och
människopåverkade miljöer och ofta finns i arkeologiska kontexter. Fröer av målla, jordrök,
penningört samt från familjen Polygonaceae/Slideväxt bestod enbart av fragment och gick
inte att bestämma närmre. Andra närvarande växter är etternässla, prästkrage, bolmört,
våtarv, gårdsgroblad och norsk fingerört. Bolmörten kan även klassas in som odlad. Den
räknas som en av våra äldsta medicinalväxter i Sverige men då den enbart förekommer i 2
exemplar och inte är en tydlig gröda får den räknas som ogräs/ruderat i denna analys.
Våtarven kom fram i mycket stor mängd i prov nr. 6, tunnan.
Ängsväxter. Smörblomma är den enda växt som faller in i klassen ängsväxter.
Träd. Barr av gran samt en del björknäver kom fram i proverna. Detta material är ej räknat.
Örter. Grässtjärnblomma, brännässla, trampört samt stora mängder bergsyra.
Övrigt. Övriga växter innefattar bland annat de fröer som inte kunnat bestämmas till släkte
eller familj samt de växter som passar in i flera av dessa kategorier och växer på ett varierande
underlag. Dessa utgörs bland annat av daggkåpa, plistrar, fryle, brunört, smörblommor (flera
arter), tiggarranunkel, skräppa, säv och klöver
14_021_001, JP 1 (Projekt 1497)

X: 6718945 Y: 534380 (SWEREF 99 TM)
Anläggning A47, Botten och direkt under lerkar från stadslager. Sannolikt garveriverksamhet.
Volym före/efter vattensållning: 300 ml/25 ml
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Provet var vid flotering kompakt, lerigt och rätt så svårbearbetat. Det arkeobotaniska
materialet från A47 består till större delen av vanligt förekommande ogräs- och ruderatväxter
som trivs i kväverika miljöer såsom målla, jordrök och våtarv. De våtmarksindikerande
växterna utgörs av två starrnötter. Fröerna i detta prov var fragmenterade, vilket kan vara ett
resultat av sämre bevaring och de har blivit mer känsliga för behandling. Tyvärr kan känsligt
material lätt falla sönder om provet är mycket hårt och kompakt, något det ofta kan vara när
de består av mycket lera. Är provet mycket kompakt kan det läggas i en lösning som gör det
lättare att behandla. Insamlade växter representeras enbart en kärna av en samt ett hallonfrö.
Övrigt arkeologiskt material utgörs av metallfragment och glödskal i liten mängd. Fiskben,
insekter och träkol plockades också fram.
Något tydligt tecken på att garveriverksamhet skett här kan inte ses utifrån det
arkeobotaniska materialet. Möjligt kan verksamheten vara en förklaring till att detta prov har
en något lägre närvaro av växtmaterial i jämförelse med övrigt analyserade prover, det har
varit en yta rensad och avsedd för ett specifikt syfte. För att veta mer om och bekräfta
garveriverksamhet och för att framöver få ytterligare information om liknande områden
brukar en insektsanalys rekommenderas. Garveriverksamheten drar med stor sannolikhet till
sig insekter vilka bevaras mycket väl i miljöer som dessa och kan som komplement till en
växtmakrofossilanalys berätta om miljön och aktiviteterna på plats.
Material för C14 plockades fram ur detta prov, oförkolnade barr av gran samt björknäver.

Bild 1. 14_021_001, JP 1 (Projekt 1497)
14_021_002, P4L5 (Projekt 1531)

X: 6719001 Y: 534352 (SWEREF 99 TM)
Anläggning 13:2. Kulturlager under ett hus (kan ingå i en mullbänk).
Volym före/efter vattensållning: 2 L / 800 ml (300 ml undersökt)
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Provet innehöll en stor mängd organiskt material och subsamplades därför för att spara tid.
Ca 500 ml av materialet är därför ej genomgånget.
Artlistan till detta prov är längre än föregående. Materialet består till stor del av träfibrer,
kvistar och annat organiskt material, dominerat av trä. Vid utplockning av växtmaterial
noterades en hel del insekter. Mängden starrnötter är mycket stor och likaså mängden frön av
bergsyra. Starr indikerar att miljön varit fuktig medan bergsyran snarare föredrar torr mark.
Andra växter vars närvaro är högre än vanligt är blodrot och grässtjärnblomma där blodroten
likt starren är en våtmarksindikerande växt medan grässtjärnblomman likt bergsyran föredrar
torr mark. Fikon är inte ovanligt att finna i medeltida och senare kontexter. Den är inte odlad
här, utan har importerats, mycket troligt från södra Europa där den är vanlig. Många gånger
kan man finna rester av fikon i latriner tillsammans med kärnor av frukt och annat som
passerar genom en kropp. I och med att fikon är något av en lyxvara kan det eventuellt
indikera viss status hos de som befann sig i detta område/på denna plats.
Övriga växter som visar en något hög närvaro i jämförelse med andra arter är fryle, norsk
fingerört och daggkåpa. Fryle är vanligt i hela landet, likaså fingerörten och daggkåpan som
har både oförkolnade samt ett förkolnat frö. Fingerörten trivs på kulturpåverkade marker och
daggkåpan är förutom vanligt förekommande, även använd inom läkekonsten och vid
färgning av textilier (virtuella floran).
Den rika närvaron av både våtmarksindikerande växter samt arter som indikerar torr mark
antyder att lagret kan vara något omrört eller att jord tillförts till mullbänken vilket förklarar
den blandande miljö vilket materialet speglar.

14_021_003, P4L6 (Projekt 1531)

X: 6719001 Y: 534352 (SWEREF 99 TM)
Anläggning 13:2. Från lagret under L5 som låg direkt på den "naturliga" leran.
Volym före/efter vattensållning: 2L / 850 ml (600 ml undersökt)

Provet innehöll en stor mängd organiskt material och subsamplades därför för att spara tid.
Ca 250 ml av materialet är därför ej genomgånget.
Det andra provet från anläggning 13:2 visar ett liknande material som i kulturlagret från huset
med en något magrare artrikedom. Den dominerande arten är starr som sedan följs av ett
fåtal fröer av bland annat smörblomma, brunört, grässtjärnblomma och bergsyra. Även
kråkbär och hallon samt ett hasselnötskal dyker upp. Det som väcker störst intresse i detta
prov är ett förkolnat frö av humle.
Humle har varit känt i Sverige länge och det är osäkert när den introducerades. Under 1400talet blev det lag på att odla humle för en allt mer ökande användning av humle som
kryddning i öl vilket innebar att det blev mycket vanligt. Det är kottarna på honblommorna
som skördats och användningsområdet för dessa har varierat, allt från kryddning av öl till
konservering och som läkeväxt (Tunón, Pettersson, Iwarsson, 2005: 312-314). Det är mycket
möjligt att odling eller beredning av humle har skett i detta område. Att fröet är förkolnat kan
bero på att det helt enkelt varit i kontakt med mänskliga aktiviteter av något slag.
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Bild 2. Anläggning 13:2 (Projekt 1531)

14_021_004, P4L16 (Projekt 1531)

X: 6719001 Y: 534352 (SWEREF 99 TM)
Anläggning A15. Dräneringsdike under en väg?
Volym före/efter vattensållning: 2 L / 650 ml (550 ml undersökt)

Provet innehöll en stor mängd organiskt material och subsamplades därför för att spara tid.
Ca 100 ml av materialet är därför ej genomgånget.
Denna anläggning, tolkat som ett eventuellt dräneringsdike, visar ett rikt arkeobotaniskt
material. En hel del växter som räknas som insamlade dyker upp tillsammans med
kulturväxter och en stor mängd våtmarksindikerande växter. Även i detta prov finns kärnor av
fikon, ett förkolnat frö av humle samt två fröer av bolmört. Bolmörten är en av våra äldsta
medicinväxter och spreds hit med hjälp av munkar och vandringsfolk. De äldsta fynden av
bolmört i Sverige har daterats till vikingatid men dess exakta introduktion är osäker. Det första
omnämnandet av den är i skrifter från 1400-talet. Efter reformationen spreds växten, började
odlas på gårdarna och blev därmed en vanlig ruderatväxt. Bolmörten är oerhört giftig och
dess rot kan förväxlas med palsternackans. Trots detta har bolmörten använts som läkeväxt
vid bland annat smärtlindring (Tunón, Pettersson, Iwarsson, 2005:455-456). I arkeologiska
kontexter är den ganska vanligt förekommande och har hittats på flera platser i Uppsala,
Sigtuna (1000-1200-tal), Norrköping (1300-1500-tal) och vid undersökningar på
Helgelandsholmen (1200-1500-tal) (Viklund 2005:123).
Övrigt intressant i detta prov är den rika förekomsten av hasselnötskal, smultron, kråkbär,
hallon samt ett frö av blåbär/odon, vilket speglar ett material som med stor sannolikhet
förtärts. En första tanke är att detta är en miljö där (latrin?)avfall möjligtvis deponerats. Vad
som saknas är de brända benen och köksresterna, det förkolnade materialet. Det är möjligt
att de deponerats i en kompost, som gödsel eller någon annan yta i området. Tydligt är ändå
att denna majoritet är av ett insamlat material som bevarats koncentrerat.
7

45

Bild 3. 14_021_004, P4L16 (Projekt 1531)
14_021_006, JP 2 (Projekt 1547)

X: 6718979 Y: 534359 (SWEREF 99 TM)
Anläggning 1. Tunna som stått i botten av brunn (A1), stadslager.
Volym före/efter vattensållning: 1,5 L / 150 ml

Frömaterialets bevaringsgrad var mycket varierad. Våtarv som förekommer i stora mängder
visar frön både intakta och rejält fragmenterade. Närvaron av våtarv i stora mängder i denna
tunna är mycket intressant. Växtens användningsområde har varit mångsidigt. Tack vare dess
rika vattenhalt har växten använts vid transport av bland annat levande kräftor och
daggmaskar för att förhindra uttorkning. Våtarv har fungerat som foder åt boskap som svin,
getter och höns. Den har även haft uppgift som läkeväxt då den använts till omslag vid
inflammationer och vid torkade, spruckna fötter (Tunón, Pettersson, Iwarsson, 2005:234).
Våtarv är även en växt mycket gynnad av ruderata ytor och tramp och växer gärna kring källor
och vattendrag. Kombineras den makrofossila analysen med pollenanalysen (se ovan) och
fokuserar på den stora andelen våtarv, vilken är en nejlikväxt (caryophyllaceae), är närvaron
pollen 1.6 % av det totala pollenmaterialet (se tabell 1). Möjligt är att dessa vuxit och plockats
i närheten för att sedan deponeras i tunnan. Det är också möjligt att det växt strax intill
tunnan/brunnen. Om materialet helt saknat pollen från nejlikväxter hade det varit lättare att
dra slutsatser om att tunnan kommer någon annan stans ifrån. Viktigt att ha i åtanke är att
grässtjärnblomma också tillhör familjen nejlikväxter.
Förutom våtarv utgjordes det arkeobotaniska materialet av starrnötter, fröer av
grässtjärnblomma, daggkåpa, brännässla, plistrar, smörblomma samt ett frö av gårdsgroblad.
Tidigare undersökningar har visat att tunnor i brunnar som denna kan vara brunnar som
återanvänts som latrin i efterhand (Behre 1983). Detta var även en första tanke vid analysen
av detta prov men materialet skulle i så fall snarare liknat det som finns i dräneringsdiket
(A15) för att tolkningen skulle stämma, ett växtmaterial som förtärts och lämnat spår av
kärnor. Möjligt är att denna tunna använts för förvaring av någonting, därav förekomsten av
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våtarv, vilket därmed kan förklara den något magra representationen av övriga arter. En
annan, mer sannolik teori är att detta är en brunn som inte återanvändes innan den slutade
användas. Frånvaron av ett växtmaterial direkt kopplat till förtäring och växter som föredrar
nedsmutsade miljöer indikerar att detta varit en ”ren” anläggning. Det är möjligt att
anläggningen brukats som brunn och att tunnan placerats i brunnen för att stadga upp och
förhindra att den slammar igen.
Ytterligare faktorer att betänka är närvaron av pollen i materialet. Pollen från sädesslag är
mycket intressant eftersom det inte kom fram några sädeskorn i makrofossilanalysen. Möjligt
är att odling av dessa sädesslag skett i närheten i viss mån. Huruvida de är samtida med övrigt
material går dock inte att säga då det är oklart hur ”låst” anläggningen varit för yttre
påverkan. En brunn fungerar nämligen som en utmärkt pollenfälla.
Material för C14 plockades även ut ur detta prov, träkol.

Bild 4. 14_021_006, JP 2 (Projekt 1547)

MARKKEMISK/FYSIKALISK ANALYS
Data redovisas i tabell 3 nedan.
Av kemiska data att döma är materialet från A47 och A1 mycket likartat, med något högre
fosfathalt i A1 (tunna i brunn) som sannolikt fungerat som recipient av omgivande något mer
fosfathaltigt material. Vilken typ av Fe-oxider som dominerar sedimentet går inte att säga av
MS data men det skulle kunna innehålla en del svavel (reducerande miljö) som ger lägre
MS550 värden här. Om garvning förekommit bör man i så fall överväga alungarvning som
möjlighet då denna innehåller sulfat som komponent. För att belägga detta skulle man kunna
vid behov analysera hel- och halvmetaller av sedimentet.
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Anläggning 13:2 (mullbänk) utgör ur kemiskt hänseende ett klart men ej anmärkningsvärt
kulturpåverkat kulturlager. Humushalten är dock mycket hög varför främst MS550 ökar
kraftigt.
Anläggning 13:2 (lagret under L5) samt anläggning A15 (Dräneringsdike under en väg?) är
bägge avvikande med mycket höga MS värden. I det första fallet är även fosfathalten mycket
hög vilket pekar på ansamling av stora mängder organiskt material och torde utgöra att någon
form av avfallslager alt kraftigt oxiderat gödsellager (beroende på övrig kontext). Om A15 rör
sig om dräneringsdike måste detta fyllts igen av eller kontinuerligt ifyllts av material från
närliggande ugn/smide-glödskal eller utrensat härdmaterial.

Sammanfattande slutsatser
Det arkeobotaniska materialet i samtliga prover överensstämmer väl med vad som brukar
finnas i material från kontexter som dessa. Det är tacksamt att lämningar i stadslager har en
hög bevaringsgrad av organiskt material, därav en hög närvaro av arkeobotaniskt material
som kan hjälpa till att tolka och spegla aktiviteter i området. Materialet i dessa anläggningar
visar en växtsammansättning som starkt förknippas med mänsklig aktivitet. Förekomsten av
insamlade växter såsom bär och nötter, odlade/importerade växter och arter som trivs i
nedsmutsade, ruderata miljöer berättar lite om stadsmiljön och om vad som ägt rum där. En
blandning av arter som är både våtmarksindikerande samt indikerar torra marker tyder på en
omrörning eller tillförsel av material. Närvaron av odlade växter även i pollenmaterialet
sammanslaget med en dominans av gräs och åkerogräs indikerar att odling möjligtvis skett i
närheten av området. Det arkeobotaniska materialet från tunnan placerad i en brunn
avspeglar en miljö ren från avfall och latrinmaterial vilket kan innebära att brunnen inte
återanvänts som något annat. Detta kan även förklara den stora mängd frön från våtarv.
Möjligheten finns dock att våtarven medvetet placerats i tunnan för att bevara något.
Kombinerat med makrofossilanalysen avspeglar de kemiska resultaten miljöer kulturpåverkan,
rikligt representerade av organiskt material.
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Tabell 1. Resultat pollenanalys
FALUN provnr MAL 14-0021 sample
Pollentyp (familj,släkte, art)
TRÄD (Trees)
Pinus (Tall)
Alnus (Al)
Picea (Gran)
Betula (Björk)
Tilia (Lind)

6
Andel pollen i procent
12.2
2.3
1.6
6.7
0.1

BUSKAR (Shrubs)
Corylus (Hassel)
Salix (Sälg)

0.1
0.1

RISVÄXTER
Calluna (Ljung)

0.2

ÖRTER (Herbs)
Asteraceae (Korgbl. Växter)
Apiaceae (Flockbl. Växter)
Galium (Måra)
Ranunculus (Smörblomma)
Rosaceae (Rosväxter)
Valeriana (Vänderot)

1.8
0.8
0.2
1.1
0.3
0.3

ODLADE VÄXTER (Cultivated)
Hordeum (Korn)
Triticum (Vete)
Secale (Råg)

4.3
0.8
0.5

ÅKEROGRÄS (field weeds)
Chenopodium sp (målla)
Poaceae (Gräs)
Artemisia (Gråbo)

2.5
56.0
0.3
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Cyperaceae (Starr)
Cichoriaceae (Korgbl. Tungf.)
Trifolium (Klöver)
Caryophyllaceae (Nejlikväxter)
Rumex (Syror)
Spärgel (Spergula)

1.8
2.2
2.0
1.6
0.1
0.1

Mängd träkol+vedrester

Kol

SPORER (Spores)
Lycopodium (Lummer)
Polypodiaceae (Ormbunke)

1.0
0.2

SUMMA POLLEN (Antal)
Jan-Erik Wallin 2014
Pollenlaboratoriet i Umeå AB

871

14_021_006

14_021_004

14_021_003

Arter med vetenskapligt/svenskt namn

14_021_002

14_021_001

Tabell 2. Resultat makrofossilanalys

Odlade/Importerade
växter
12

Ficus carica, fikon
Humulus lupulus, humle

3
1

7
1

1

3
~25

4
3

~25
9
1

2

Insamlade växter
Corylus avellana, hasselnötskal
Fragaria vesca, smultron
Juniperus communis, en
Empetrum sp. kråkbär
Rubus idaeus, hallon
Vaccinium ulignosum/myrtillus, odon/blåbär

1
1

3

Carex di starr
Carex tri starr
Alisma plantago-aquatica, svalting
Potentilla erecta, blodrot
Ranunculus flammula, ältranunkel
Juncus spp. (ej räknat), tåg

2

~70
~60
1
~30

Chenopodium sp. Fragment av målla
Fumaria sp. Fragment av jordrökar
Polygonaceae. Fragment av slideväxt
Thlaspi arvense fragment av penningört

8
4
1

Våtmarksväxter
~80 ~50 25
~30 ~20 12
2
3

4

2

1

1

14
1

x

Ogräs/Ruderatväxter

50

12

~40
2
2
4

2
1
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Urtica urens, etternässla
Hyoscyamus niger, bolmört
Leucanthemum vulgare, prästkrage
Stellaria media, våtarv
Plantago major ssp. Major, gårdsgroblad
Potentilla norvegica, norsk fingerört
Polygonum aviculare, trampört

3

1

1
2
1
2
1

~250
1

16

3

7
1

Ängsväxter
2

Ranunculus acris,smörblomma

9

Träd
X

Betula sp. Näver av björk
Picea abies, barr av gran

14

X

Örter
Stellaria graminea, grässtjärnblomma
Urtica dioica, brännässla
Rumex acetosella, bergsyra

~30

Alchemilla sp., daggkåpa
Alchemilla sp. daggkåpa
Apiaceae, flockblommig växt
Asteraceae, korgblommig vöxt
Indet., oidentifierbar
Lamium sp. plistrar
Luzula sp. fryle
Prunella vulgaris, brunört
Ranunculus sp. Smörblommor
Ranunculus spp., smörblommor
Ranunculus sceleratus, tiggarranunkel
Rumex sp., skräppa
Scirpus/schoenoplectus spp. , säv
Trifolium sp., klöver

10
1
7

2

~130 1

4
6
1

15
2

Övrigt
1

1
3
2

1
6
3

~15

2

1
1
5
2
3

5

8
1

*svart cell = förkolnat material
Tabell 3. Resultat markkemisk/fysikalisk analys

MALNo
14_0021_001
14_0021_002
14_0021_003
14_0021_004
14_0021_006

MSlf MS550lf
93
68
81
4676
489
1393
985
3885
93
63

CitP
60,9
198,8
561,8
99,9
83,6

13

CitPOI PQuota LOI
77,7
1,28 2,3
626,1
3,15 41
509,3
0,91 12,9
131,5
1,32 11,7
100,8
1,21 2,5

51

Pollenlaboratoriet i Umeå AB
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907 42 Umeå
Telefon: 070-66 15 101
E-mail: pollenlaboratoriet@ume.se

MAL
Miljöarkeologiska laboratoriet
Umeå Universitet
901 87 UMEÅ
www.umu.se/envarchlab
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