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Sammanfattning
Med anledning av kommande släntning inför bostadsbyggnation inom Västra
Falun 8 har Dalarnas museum utfört en arkeologisk undersökning ämnad att
komplettera tidigare gjorda undersökningar. Undersökningsområdet låg på
den östra sidan av Engelbrektsgatan och omfattade i huvudsak den befintliga
trottoaren och den västliga delen av Västra Falun 8.
Vid undersökningen framkom sammanlagt 14 kontexter i form av lager
eller fyllningar och konstruktioner. Undersökningen visade att i en tidigaste
fas fanns odlingslämningar intill Gruvbäckens fåra, vilka troligen brukades
mellan det tidiga 1600-talet och 1660-talet. Slänten ned till bäcken hade flera
gånger under denna period fyllts ut med olika material, bland annat slagg
och utskyfflad odlingsjord. I bäckfåran ovan det äldsta slamlagret fanns från
tidigt 1600-tal en låg timmerskoning av stockar i två skift som stöttade utfyllnaderna. Timmerskoningen visar att man redan i början av 1600-talet hade
ett behov av större användbara tomtytor. Troligen har den tillkomna ytan på
det aktuella stället använts till odling.
Från andra halvan av 1600-talet fanns ett mer omfattande system av timmerkistor som fyllts med slagg. Dessa bildade en lodrät kanal nedgrävd i
bäckfåran, vilket gav bäcken ett troligen smalare och rakare flöde och bildade

Figur 1. Timmerkistor från 1600-talet längs kanten på Gruvbäcken. Foto: Jimmy Axelsson Karlqvist.
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större användbara markytor intill den. Troligen har de senare timmerkistorna
varit en del av tomtberedningen enligt stadsplanen som antogs 1646. Senare
kartmaterial visar att kistorna möjliggjorde uppförande av byggnader nära
bäckkanten vilket också kan ha gjort det möjligt att nyttja vattenkraft till olika
verksamheter.
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Inledning
Inför att HMB Constructions AB skulle uppföra ett flerbostadshus med källare
på fastigheten Västra Falun 8 invid Engelbrektsgatan (figur 2) har Dalarnas
museum under hösten 2018 utfört en arkeologisk undersökning (Länsstyrelsen Dalarna beslut dnr 431-7673-2018). Området ligger inom fornlämning
L2001:4288, Falu stadslager och centralt i äldre tiders bebyggelsekärna med
anor i medeltiden.
Arbetsföretagaren behövde utökade ytor för att kunna utföra en släntning
för att säkra den kommande byggnationen på fastigheten. Exploateringsytan
på Västra Falun 8 genomgick en arkeologisk förundersökning 2016 (Wehlin
2017) och en efterföljande slutundersökning 2017 (Axelsson Karlqvist 2020).
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Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsområdet inringat.
Skala 1:10 000.
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Figur 3. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsområdets läge. Skala 1:600.

Den aktuella undersökningen syftade till att komplettera resultaten från de
tidigare undersökningarna.
Undersökningsområdet var ursprungligen omkring 95 m2, förlagt till den
östra sidan av Engelbrektsgatan och omfattade i huvudsak den befintliga
trottoaren. Storleken på området reviderades senare och kom att bli något
större (figur 3). Enligt uppgift var den reviderade ytan ca 158 m2, men när
kartunderlaget från länsstyrelsen rektifierades mot fastighetskartan så rörde
det sig snarare om ca 180 m2.
Målgrupp för föreliggande rapport är länsstyrelsen och företagaren.

Föregående för- och slutundersökningar
Kvarteret Västra Falun har genomgått ett stort antal för- och slutundersökningar samt schaktningsövervakningar. Även intilliggande kvarter har undersökts
i omgångar. Eftersom den aktuella undersökningen är en komplettering till
de undersökningar som har gjordes i samband med exploateringen av Västra
Falun 8 kommer främst resultaten från dessa att beröras här (figur 4). Den mest
relevanta av tidigare undersökningar i detta fall är den förundersökning som
2011 gjordes över stora delar av Västra Falun (Carlsson 2012). Resulaten låg till
grund för de efterkommande undersökningarna. Ett schakt grävdes då någon
meter nordost om det aktuella området varvid en jordkällare påträffades på
ett djup av 2 meter. Källaren tolkades som hörande till 1700–1800-tal. För en
utförlig genomgång av övriga tidigare undersökningar hänvisas till tidigare
rapporter för Västra Falun (Wehlin 2017; Axelsson Karlqvist 2020).
8
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Figur 4. Plan över undersökningsområdet, samt tidigare arkeologiska undersökningar på Västra Falun 8.
Skala 1:600.

Förundersökningen som gjordes av Dalarnas museum hösten 2016 hade
syftet att klargöra fornlämningsförhållandena med särskild vikt på de platser
som inte berörts av en tidigare utförd marksanering på den gamla bensinstationstomten (Wehlin 2017). Sammantaget grävdes åtta schakt. I schakt 1
och 7 påträffades inget av antikvariskt intresse. I schakt 2 fanns resterna efter
en byggnad, sannolikt från slutet av 1800-talet. Schakt 3 och 4 grävdes i den
nordvästra delen av ytan, där kulturlagren verkade mer orörda av senare tids
markarbeten. I schakt 3 påträffades en huslämning i form av en spismur och
trägolv, sannolikt från mitten av 1600-talet. I schakt 4 påträffades vad som tolkades som en smedja från 1700–1800-tal samt en huslämning som kan härröra
från sent 1600-tal eller 1700-tal. I schakt 5 påträffades delar av en timmerkista
som tolkades utgöra en konstruktion kopplad till Gruvbäcken. Schakt 6 var
omrört, men rester efter bebyggelse i form av en stock samt underliggande
kulturlager fanns i dess ena del. Under den tidigare bensinstationsbyggnaden
grävdes ett stort schakt för sanering, schakt 8. Detta arbete övervakades, men
det mesta av antikvariskt intresse var bortgrävt sedan tidigare. I schaktets
nordvästra del fanns rester av en kallmurad stenkonstruktion men inga fynd
i övrigt gjordes.
Slutundersökningen som gjordes 2017 omfattade totalt 315 m2 uppdelad
på två områden, ett större i den norra delen samt ett mindre i södra, vilket
undersöktes extensivt (figur 4 och 5). Undersökningens resultat visar att
bebyggelsen haft fyra faser med en första synbar etablering som eventuellt
varit något tidigare än bebyggelseregleringen enligt 1646 års stadsplan. Den
yngsta fasen började i och med den stora stadsbranden 1761 (Axelsson KarlArkeologisk undersökning – Engelbrektsgatan
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Figur 5. Drönarfoto från SÖ över den arkeologiska slutundersökningen 2017. Den aktuella
undersökningen rörde i huvudsak trottoaren närmast i bild. Foto: Kristofer Skog.

qvist 2020).
Vid undersökningen framkom en hantverksplats i form av en brandskadad
stolpbyggnad som påträffades redan vid förundersökningen 2016. Denna har
troligtvis tillhört en klensmed som finns upptecknad vid 1761 års ägarförteckning över branddrabbade tomter. Därtill framkom även en äldre byggnad med
trägolv samt källare, daterad till 1640–1660, troligen en källarbod. Längre åt
väster framkom en husgrund som angränsade till det nu aktuella undersökningsområdet, vilken har tillkommit under 1700-talet och destruerats under
tidigt 1900-tal. Till denna byggnad hörde även den källare som redan hade

Figur 6. Betongkulvert intill den äldre timmerskoningen till Gruvbäcken, från öster. Foto: Jimmy
Axelsson Karlqvist.
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undersökts vid en förundersökningen 2011. Vid den västra kanten av den
aktuella undersökningen fanns längre söderut även ett bevarat odlingslager,
troligen från sent 1600-tal.
I det mindre undersökningsområdet längst i söder framkom en del av vad
som tolkades som en timmerskoning till Gruvbäckens bäckfåra. Den dendrodaterades till 1660-tal. Bredvid timmerkonstruktionen fanns en modern
betongkulvert som lades ned på 1950-talet, denna har under senare år ersatts,
men en hel del vatten rann fortfarande i betongtrumman (figur 6).
Av intresse för den aktuella undersökningen är också den slutundersökning
som 2017 gjordes i kvarteret Teatern av Arkeologgruppen AB (Bergold 2018).
Området som undersöktes låg inom en cirka 460 m2 stor yta på motsatt sida
av Engelbrektsgatan från den aktuella undersökningen sett. Där framkom
bebyggelselämningar från tidigt 1600-tal till 1700-tal i form av hägnader, flera
byggnader och andra konstruktioner i den norra delen av området. I den södra
delen fanns rester efter ett omfattande system av slaggfyllda timmerkistor intill
Gruvbäcken, vilka sammanfaller med de som undersöktes på Västra Falun 8.

Syfte
Syftet med undersökningen var att komplettera resultaten från tidigare arkeologiska undersökningar på fastigheten och därför var ambitionsnivån lägre
än vid vanliga slutundersökningar.
Framförallt skulle anläggningar som inte berördes av tidigare undersökningar, om sådana fanns, stå i fokus. Frågor som eventuellt inte kunnat
besvaras tidigare, skulle så långt som möjligt belysas. En profilritning längs
hela den västra schaktväggen skulle upprättas.
Målgruppen för undersökningen var allmänheten, Falu kommun och
forskarsamhället.

Metod och genomförande
Grävningen utfördes av en arkeolog tillsammans med en grävmaskinist. Vid
behov kompletterades de med ytterligare en arkeolog, då anläggningar eller
konstruktioner undersöktes och dokumenterades.
Schaktningen gjordes skiktvis ned till naturlig mark med maskin utrustad
med planeringsskopa. Konstruktioner och kulturlager rensades fram för hand
med spade, hacka och skärslev. Lämningarna undersöktes och dokumenterades kontextuellt, fotograferades och mättes in. Inmätningen av schakt
och lämningar gjordes med RTK. Fynd insamlades främst från primärt och
sekundärt deponerade lager, men mättes inte in, utan kopplades enbart till
aktuell kontext. I vissa delar var schaktet av sådant djup att risk för ras uppstod, speciellt eftersom gatan inte hade spärrats av erforderligt. Därav kunde
dokumentation och fyndinsamling där endast göras översiktligt.
Dokumentationen av lämningarna avbröts också i förtid av exploatören och
schaktet fylldes upp med material, vilket gjorde vidare undersökning omöjlig.
Prover togs för dendrodatering av träkonstruktioner för att kunna säkerställa deras tidsställning. Dendrodateringarna gjordes av Hans Linderson, Lunds
Universitet, Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi (bilaga 4).
Jordprover för makrofossilanalys togs ur utvalda anläggningar och lager
för att kunna spåra hur marken använts och eventuella spår av verksamheter
på platsen som inte syntes med blotta ögat. Makrofossilanalysen utfördes
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av Anna Plikk och Jens
Heimdahl, Arkeologerna,
SHMM (bilaga 5).
Kritpipor framkomna
vid undersökningen undersöktes och daterades av
Arne Åkerhagen, tidigare
vid Tobaks- och tändsticksmuseet på Skansen i Stockholm (bilaga 6).

Resultat
Schaktet var ca 170 m2, ca
40x3,5–5 meter i NV-SÖ
riktning. Gränsen för den
nordöstra schaktsidan var
något diffus eftersom området intill redan tidigare
till stor del var undersökt
och sanerat och därför
delvis släntat. Det intilliggande området fylldes
7. Betongkulverten framrensad och där intill den äldre
upp och schaktades ur för Figur
timmerkonstruktionen A1 från SÖ. Foto: David Fahlberg.
att användas som platå för
grävmaskinen att stå på
vid den aktuella undersökningen.
Längst i söder fanns en sentida nedgrävning i östvästlig riktning för en
tidigare betongkulvert för Gruvbäcken (figur 7). Denna upptog
8–15 meter eller 50 m2 av den
sydöstra schaktänden, vilken
därför nedprioriterades och exkluderades i undersökningen.
Strax nordväst om kulverten
i den sydöstra delen av området
fanns även timmerkonstruktioner som endast delundersökts
vid tidigare undersökningar.
Timmer stack ut åt öster från
undersökningsområdet inom ett
ca 30 m2 stort, tidigare ej undersökt område. Eftersom området
Teckenförklaring
skulle schaktas ur mättes även
Undersökningsområde
konstruktionsdelarna som var
utanför undersökningsområdet
Schakt
in i plan för att få en mer komplett
bild av anläggningarna (figur 8).
0
5
10
20 Meter
Sammanlagt fanns 14 kontexter som undersökts och sorFigur 8. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsterats under kategorierna lager/
området och schaktet. Skala 1:600.
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fyllning, SL, och
konstruktion, A
(bilaga 1).
Schaktet var
täckt av gatsten
med ett sättoch bärlager av
Teckenförklaring
grus och stenSchakt
mjöl undertill.
A1 timmerkistor
Under detta
fanns äldre utSL2 slagg
fyllningslager
Inmätt tidigare SU
från omkring
0,5 meters djup.
I den sydöstra halvan av
schaktet sluttade den natur0
2
4
8 Meter
liga marken åt
söder ned mot
G r u v b ä c k e n s Figur 9. Timmerkonstruktionen A1 med tillhörande slagglager SL2, samt
äldre bäckfåra. stockar inmätta vid undersökningen 2017. Skala 1:250.
Här fanns en del
av en vidsträckt
timmerkonstruktion (A1) bestående av knuttimrade rundstockar i ett fackverk av löpande rektangulära kistor som bildade en omkring 2,5–3,0 meter
hög lodrät timmervägg mot bäcken. Timmerväggen hade grävts ned i den
naturliga gråleran och närmast denna hade äldre lager grävts bort. Konstruktionen daterades till 1660-talet genom flera dendrodateringar (figur 16). Timmerkistorna A1 var fyllda med ett mäktigt lager av slagg (SL2) som även låg
blandat med lera mellan
och under stockvarven i
slänten. Detta lager låg
även som en tunnare
utfyllnad över ett större
område som sträckte sig
ca 10 meter nordväst om
A1 och krönet på slänten
(figur 9; bilaga 2).
Teckenförklaring
I den nordvästra
Schakt
halvan av undersökA1 timmerkistor
ningsområdet var straSL2 slagg
tigrafin okomplicerad
SL3 odlingslager
med heltäckande lager
över i princip hela ytan
utom där den skars av
moderna störningar.
Från omkring 1 meters
djup fanns under SL2 ca
0,3–0,4 meter tjock od0 2 4
8 Meter
lingsjord, SL3 (figur 10).
Lagret bestod till stor
Figur 10. Odlingslager SL3 med ovanliggande slagglager SL2.
Timmerkistorna A1 inlagda som referens. Skala 1:400.
del av träflis, men även

±
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annat organiskt material. Makrofossilt material i form av bärkärnor och fröer
från gräs/hö talar för att marken varit gödslad med latrin och dynga (bilaga 5).
Odlingslagret bestod, troligen över hela ytan av flera horisonter vilka representerar påfyllning av odlingsjord vid olika tidpunkter (bilaga 2). Dessa
horisonter var endast tydliga i den sydöstra halvan av schaktet, i slänten ned
mot bäcken och inunder timmerkistorna A1. Lagret delades där i tre nivåer
(SL3, SL11 och SL14) som också skildes stratigrafiskt av andra lager. De fynd
som plockades ur SL3 norr om slänten härstammar troligtvis ur de äldre lagren.
Även om dessa lager bestod av odlingsjord så skiljde de sig åt en del, både
vad gäller färg, textur samt det makroskopiska innehållet. Odlingslagren i
slänten bestod troligen även av utskottat material för att jämna av lutningen.
Exempelvis fanns SL9 bara i slänten, men bestod tydligt av odlingsjord vilken
sannolikt var redeponerad, varvid den blandats med slaggkross. Därtill fanns
även flera utfyllnadslager av slagg och av lera samt svarta slamlager avsatta
från bäcken.
Nere i bäckfåran fanns på ca 3,4 meters djup även en äldre timmerskoning,
A2, bestående av planhuggna stockar i två varv i NV-SÖ riktning, vilken
dendrodaterades till tidigt 1600-tal (figur 11). Denna konstruktion vilade på
ett äldre kolsvart slamlager av blandat organiskt material troligen ansamlat
från Gruvbäcken. Längre upp i slänten åt NV övergick detta lager i odlings/
brukningslagret SL14, vilket var det äldsta urskiljbara kulturlagret på platsen.
Den naturliga bäckravinen följde inte helt samma sydostliga riktning som
timmerkonstruktionerna, utan gick snarare åt öster, vilket troligen visade
bäckens ursprungligen mer meandrande flöde.
Kontexterna och de stratigrafiska förhållandena avhandlas mer detaljerat
i bilaga 1 och 2.

±
Teckenförklaring
profi
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Schakt
A2 förtimring
A1 timmerkistor
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SL15 utfyllnad
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Figur 11. Den äldre timmerskoning A2 med intill- och ovanliggande lager. Timmerkistorna A1 inlagt
som referens. Profil, se bilaga 2. Skala 1:150.

14

Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2020:8

Fynd
Sammanlagt 58 fynd fördelat på 48 poster
samlades in vid undersökningen. Alla
fynd kan dateras stratigrafiskt till tidigare
än eller till och med 1660-tal, i relation till
timmerkonstruktion A1. Men de flesta har
troligen deponerats efter 1600-talets första
årtionde i relation till timmerkonstruktion
A2. Denna datering är dock mer osäker,
om än trolig, då den bygger på en enda
dendrodatering. Fynden från lager SL14
bör med samma resonemang ligga omFigur 12. Bukdel F43 av ett importerat
kring sekelskiftet 1600 eller äldre.
stengodskrus från Westerwald med
Den största fyndkategorin var hus- karaktäristisk grå och blå saltglasyr och
hållskärl av keramik, vilken stod för 31 skuren randdekor. Foto: David Fahlberg
fynd. Av dessa var de flesta av yngre
rödgods, 24 fat eller skålar, 6 kokkärl
och 2 obestämda kärl. Ett kärl, F8, var
av majolika importerat från Holland. Ett fynd gjordes även av ett krus av
stengods F43 tillverkat i Westerwald i Rhenlandet under tidigt 1600-tal (figur
12). Troligen har även mycket av det yngre rödgodset importerats (figur 13)
baserat på keramikanalyser från intilliggande undersökningar (Wehlin 2017;
Axelsson Karlqvist 2020). De kärl som hade dekor och tydliga formelement
hör främst 1600-talet till och eventuellt också det sena 1500-talet.
Av keramik fanns, förutom kärl, i två kontexter svartglaserat så kallat rumpkakel med dekor av växtmotiv i relief, F24 och F36, vanligt under 1600-talet.
Även en äldre typ av kakel, F46, förekom från en kontext, så kallat pottkakel.
Det dateras vanligen till medeltid fram till slutet av 1500-talet.
Av dryckesglas fanns endast en bägare, F13, av grönt glas med ringlad fot
och spetsiga noppor, en så kallad römer (figur 14). Detta var en typ av vinglas
som utvecklades från den senmedeltida noppbägaren och som är tidstypiska
för 1500- och det tidiga 1600-talet. Den svenska remmaren är i sin tur en utveckling av römern och började tillverkas först i början av 1700-talet. Det framkom
även en del av en så kallad schatullflaska av kantig typ som var de vanligast

Figur 13. Tyskimporterat kärl av yngre rödgods
med ovanlig dekor, F16. Liknande hittades även
vid undersökningen 2017 (Axelsson Karlqvist
2020). Foto: David Fahlberg.
Arkeologisk undersökning – Engelbrektsgatan

Figur 14. Vinbägare av typen römer med typiska
spetsnoppor och ringlad fot, F13. Omkring tjugofem
stycken liknande bägare framkom vid utgrävningar
på granntomten Västra Falun 11 (Wehlin m.fl.
manus). Foto: David Fahlberg.
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förekommande mellan mitten av 1500-talet och mitten av 1600-talet. Dessa
flaskor transporterades ofta i lådor och väskor med fyrkantiga flaskfoder.
Efter keramikkärlen var de vanligast förekommande föremålen kritpipor,
med 12 fynd. Vid stadsarkeologiska undersökningar utgör kritpipor ett betydelsefullt dateringsmaterial eftersom de var bräckliga och oftast hade en
kort användningstid innan de kasserades. Piporna kan för det mesta tidfästas
med stor noggrannhet då de ofta kan proveniensbestämmas och knytas till
specifika pipmakare. De pipor som bar olika kännetecknande formelement
har analyserats och daterats (bilaga 6). De analyserade piporna hörde alla till
1600-talet, från den tidiga till den sena delen av seklet.
Det förekom tre fynd av textil varav ett fragment var nålbundet och ett
vävt. Det tredje, F38, var också vävt,
men tyget har troligen använts för att
klä en större knapp i en skoros eller
liknande. Eventuellt har den hört
samman med ett annars svårtolkat
glasföremål F25, en rundel med
kröjslad kant, troligtvis av kasserat
fönsterglas eller flaskglas. Denna
kan ha utgjort stommen i tygknappen (figur 15).
Enstaka fynd gjordes också av
fönsterglas, skoläder samt ett rep av
tagel från häst eller nötkreatur.
Samtliga insamlade fynd redovisas i en separat fyndlista (bilaga 3).

Dendrodatering

Figur 15. Glasföremål F25 samt textilföremål F38
vilka kan vara delar av en tygknapp som eventuellt
tillhört en skoros. Foto: David Fahlberg.

Timmerkonstruktion A1 dendrodaterades med två prover från olika
nivåer för att utröna om konstruktionen uppförts i etapper eller vid ett enskilt
tillfälle. Resultaten visar på en relativt snäv dateringsram, vilket talar för det
senare och att den tillkommit under andra halvan av 1660-talet (figur 16). Det
överensstämmer med dateringar från 2017 års slutundersökning på Västra
Falun 8.
Därtill togs ett dendroprov ur timmerkonstruktion A2, vilken placerar den i
början av 1600-talet. Detta korrelerar med en dendrodatering av den tidigaste
fasen av bäckskoningen som framkom i kvarteret Teatern. Den daterades till
1607 (Bergold 2018). Vid den undersökningen verkar A1 och A2 tolkas som
olika faser av samma konstruktion.
En källkritisk aspekt är att dateringarna gäller timrets avverkningsår, som
kan ligga långt tidigare än uppförandet av konstruktionen, men dateringarna
stöds i huvudsak av att samstämmiga dateringar har gjorts av flera stockar
och även av fyndsekvensen i lagren mellan de två konstruktionerna.
En detaljerad redovisning över dendrodateringarna finns i bilaga 4.

Kontext

Yttersta årsring

Datering

A1; Stk16
1665
Vinter 1665/66
A1; Stk49
1656
1656-1673
A2; Stk77
1605
Vinter 1605/06
Figur 16. Dendrodateringar, se vidare bilaga 4.
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Figur 17. Slänten ned till den äldre Gruvbäcken markerades av en sänka i den naturliga marken. I
toppen och ett stycke ned i slänten ligger fortfarande brukningslager SL14 kvar, längre ner i bäckfåran
syns fläckvis slamlagret SL18. I profil i schaktväggen syns flera utfyllnader och brukningslager samt
timmerkonstruktion A1 (här med avsågade stockar). Från öster. Foto: David Fahlberg.

Tolkning och slutsatser
I den sydöstra delen av undersökningsområdet framkom den gamla bäckfåran till Gruvbäcken som ledde från gruvan ned till Faluån (figur 17). På den
tidigaste kartan över Falun från 1628, som föregick den senare stadsplanen,
finns inte Gruvbäckens flöde genom staden med, vilket gör det svårt att placera det aktuella området med någon större precision i den tidiga bebyggelsen
(figur 18). Det väcker också frågan om huruvida vattendraget är naturligt
eller konstruerat? Alla dateringar från den aktuella undersökningen tyder

Figur 18. Undersökningsområdet ungefärligt markerat på den äldsta kartan över Falun från 1628.
Svenska planteboken.
Arkeologisk undersökning – Engelbrektsgatan
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dock på att bäcken åtminstone har funnits vid upprättandet av kartan. De
tidigaste lagren som framkom talar för en bebyggelseetablering intill bäcken
under tidigt 1600-tal eller eventuellt sent 1500-tal. Det kan vara så enkelt att
inga hyttor låg längs sträckan och att det rörde sig om en avledning av vatten
från Hyttbäcken varför den inte behövde ritas ut. En anledning till att reglera
vattenflödet kan vara en ökad användning av vattenkraft vid gruvan sedan
mitten av 1500-talet.
Resultaten från makrofossilanalysen tyder på att ytan invid, och i slänten
ned till bäcken redan från början av 1600-talet har täckts av, och nyttjats som
odlingsjord. Efter hand har ny jord påförts som har blandats med den äldre när
den har brukats. I slänten skildes dock dessa jordhorisonter åt, vilket tydliggör
att marken fyllts på med jord i olika skeden. Dessa lager hade troligen också
delvis använts sekundärt som fyllnadsmaterial som skyfflats ned i slänten
mot bäcken. Gränsen mellan utfyllnad och brukning är därför svårfångad.
Troligen hörde odlingsverksamheten samman med de bebyggelselämningar från 1600-talet som framkom vid den tidigare slutundersökningen
av Västra Falun 8, även där fanns odlingslämningar strax intill den aktuella
ytan som troligen varit del av samma sammanhang. Där fanns spår av medicinalväxter samt rättika.
Det är annars sparsamt med spår i jorden som vittnar om vad som odlats
på platsen eftersom skörden ofta gjorts innan växternas frösättning. Från den
aktuella undersökningen fanns fröer från kirskål, svartsenap och palsternacka,
men endast i ett av lagren, SL9, vilket i efterhand tolkats som en utfyllnad av
utskottad odlingsjord i slänten. Istället är inslagen av gödsel i form av latrin
och dynga i stora mängder de tydliga indikatorerna på att det rör sig om
kultiverade jordlager. Latrin är oftast synligt i form av fröer från insamlade
bär och frukter, ibland importerade såsom fikon. Dynga består till stor del
av rester av ängsväxter.
Vid undersökningar i kvarteret Teatern väster om Engelbrektsgatan verkade den tidigaste användningen av marken ha varit som betesmark baserat

A1

A2

Figur 19. Timmerkonstruktion A2 in situ. På stocken ligger nedrasat material från slagglagret SL2.
Foto: David Fahlberg.
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Figur 20. Inmätning av timmerkistorna A1, konstruktionen delvis tömd på slagg. Foto från norr: Jimmy
Axelsson Karlqvist.

på det makroskopiska materialet.
Redan under tidigt 1600-tal, fanns en enkel lägre timmerskoning A2 (figur
19) nere i bäckfåran som snävade av och rätade upp bäckens ursprungliga
flöde betydligt och förhindrade marken i slänten att kalva ned i bäcken. Den
sluttande marken ned mot bäckfåran, som från början var flack, blev därefter
successivt brantare då den fyllts ut vid flera tillfällen med slagg och lösare
markmaterial, troligen även från den intilliggande markytan åt norr. Antagligen har även slänten ned mot bäcken nyttjats till viss odling. Ett tydligt slut för
denna verksamhet finns i och med en utfyllnad av slagg (SL2) som täckte ytan.
Direkt under slaggutfyllnaderna på bäckens norra sida framkom en omkring tre meter djup förtimring (A1), vilken troligen tillsammans med en
liknande konstruktion på motsatta sidan av bäckfåran bildade en rak kanal
i NV-SÖ riktning. Konstruktionen bestod av timmerkistor, knuttimrade i en
löpande fackverkskonstruktion som fyllts med samma lager av kopparslagg
som ligger ut över odlingsytan (figur 20). Det timmerfack som ligger närmast
Engelbrektsgatan hade delvis en helt annan vinkel i förhållande till resten av
konstruktionen och verkar snarare följa gatans riktning. Detta kan bero på att
konstruktionen anpassats till gatan just vid ett broläge.
Dendrodateringar av timret tillsammans med dateringar från tidigare
undersökningar (Axelsson Karlqvist 2020) placerar uppförandet av konstruktionen och således slutet på odlingsfasen i 1660-talet, mitt i den pågående
regleringen av stadens tomtytor som började i och med 1646 års stadsplan.
Undersökningen erbjuder således ett litet titthål in i regleringsprocessen som
annars är svårfångad i de historiska källorna.
Slaggfyllda timmerkistor har uppförts där marken har varit kuperad eller
sluttande och utfyllnader har behövt stadgas upp. Liknande konstruktioner
har framkommit vid undersökningar på flera andra platser i Falu stad, bland
annat vid kvarteret Teatern (Bergold & Forsberg 2016; Bergold 2018), kvarteret
Stigaren(Axelsson Karlqvist 2018), Åbrinken (Axelsson Karlqvist 2017) samt
i kvarteret Dalpilen (Bergold 1996), Fisktorget (Bergström & Grälls 1996) och
Falan (Carlsson 2011) ned mot Faluån. Denna typ av konstruktioner kan också
ses i dagen på Faluån västra sida norr om Södra Mariegatan. Gemensamt för
Arkeologisk undersökning – Engelbrektsgatan
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Figur 21. Reparationsarbete i Gruvbäcken 1935. På bägge sidor om bäcken finns lodräta stockväggar
som bildar bäckkanalen. Foto: Albin Hedling, Dalarnas museums arkiv.

dessa verkar förutom deras funktion vara att de tillkommit mellan mitten och
slutet av 1600-talet.
Konstruktionen var en teknisk lösning som möjliggjorde att större landytor
kunde exploateras, sådana som annars skulle ätas upp av den branta slänten
ned till Gruvbäcken. Förtimringen hindrade slaggen att rämna och eventuellt
dämma upp flödet i bäckfåran. Den gav också stadga åt ovanliggande mark
och byggnader som en form av rustverk. Det faktum att bäckens flöde rann
genom denna konstruktion en bra bit in på 1900-talet vittnar om konstruktionens hållbarhet (figur 21).
Timret närmast bäcken bildade en lodrät vägg som även rätade ut bäckens
krökar vilket har varit en fördel då man har lagt ut bebyggelsen i området.
Om man studerar kartan över Falun från 1886, som har byggnader utritade,
syns flera hus i det aktuella kvarteret som förlagts ut mot bäcken och även
med väggar i liv med bäckfåran (figur 22). Detta är säkerligen ingen företeelse som kommit i och med det sena 1800-talet utan har troligen varit tanken
redan i planstadiet.

Utvärdering av undersökningen
Vid undersökningen hade området inte spärrats av erforderligt mot Engelbrektsgatan av exploatören. Gatan trafikerades därför under undersökningens gång vilket efter hand innebar en rasrisk för delar av schaktet som var
av betydande djup. Grävningen avbröts därför i förtid av företagaren varpå
hela ytan hastigt fylldes igen utan samråd med länsstyrelse eller undersökare.
Undersökningen kunde därför inte fullgöras vad gäller grävningen, fyndinsamlingen och flera delar av dokumentationsarbetet. Framförallt kunde inte
en fullständig profilritning över den östra schaktväggen upprättas, vilket hade
stipulerats i länsstyrelsens förfrågningsunderlag. En mer begränsad profilritning gjordes i efterhand, bilaga 2. Denna är dock inte en exakt avritning utan
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±

baserad på den
dokumentation
som fanns till
hands i form
av inmätningar, fotografier,
enklare ritningar, fältanteckningar och kontextblanketter.
En annan sak
som påverkade
resultatet är att
den underliggande naturliga topografin
aldrig kunde
mätas in och
därför inte ges
absoluta höjder
annat än i relation till ovanliggande lager
och konstruktioner.
I övrigt har
0 10 20
40 Meter
undersökningens syften, fokus och mål Figur 22. Utsnitt av karta över Falu stad från 1886 (DM Arkiv) med bebyggelsen
uppfyllts en- i kvarteret i förhållande till Gruvbäcken. Bäcken har troligen rätats ut vilket
ligt undersök- syns på det förhållandevis raka flödet på kartan. Kartan är rektifierad efter
n i n g s p l a n e n fastighetskartan. Skala 1:1000.
och länsstyrelsens beslut. Tidigare arkeologiska undersökningar på fastigheten Västra Falun 8 har i och
med denna rapport kompletterats med nya resultat. Kulturlager samt anläggningar som inte berördes (A2) eller bara delvis berördes (A1) av föregående
undersökningar har undersökts, dokumenterats och analyserats vilket har
tillfört ny kunskap om områdets och Faluns äldre historia. Kunskapen gäller
mer specifikt vilka verksamheter som försiggick innan tomterna reglerades
samt när och hur stadsplanen från 1646 implementerades i det specifika området. Detta kan också ha underlättat ett eventuellt nyttjande av vattenkraft i
olika verksamheter intill bäcken.
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			Handritade planer
			
Analysrapporter, konserveringsrapporter m.m.
Digitalt dokumentationsmaterial: shapefiler, digitala foton m.m.
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Bilaga 1

Kontexter

Lager
SL1 Utfyllnadslager

Utfyllnadslager av i huvudsak slagg som låg
över stora delar av undersökningsområdet.
Bortgrävt i den NV 1/3-delen av undersökningsområdet samt längst i SÖ vid nedgrävningen
för betongkulverten. Lagret var heterogent och
omrört och innehöll även mycket skrotsten,
träflis och sand samt mindre mängder av träkol
och tegel. Lagret har troligen ackumulerats och
rörts om över en lång tidsrymd från 1700-talet
och eventuellt fram till 1900-talet.
Ligger under: Recent
Ligger ovan: SL2
Tjocklek: ca 0,2–0,3 m
Deposition - Tertiär
Handling – Konstruktion

SL2 Utfyllnadslager

Homogent utfyllnadslager av i huvudsak slagg
som dels låg som fyllning i timmerkistorna A1
och även som en tunnare, plan utfyllnad över ett
större område till omkring ca 10 meter N om A1
och krönet på slänten till Gruvbäcken. Bortgrävt
i den NV 1/3-delen av undersökningsområdet
och begränsat av A1 i SÖ.
Ligger under: SL1
Ligger ovan: A1, SL3
Tjocklek: I A1 ca 3 m, ovan SL3 ca 0,1–0,25 m
Deposition - Tertiär
Handling – Konstruktion

SL3 Odlingslager

Odlingsjord bestående av mest träflis men även
annat organiskt material, ca 0,3–0,4 meter tjock
Makrofossilt material i form av bärkärnor och
fröer från hö talar för att marken varit gödslad
med latrin och dynga. Lagret består troligtvis
av flera horisonter som rörts samman vid brukning. Troligen är detta lager sammanrört med
de äldre SL11 samt SL14.
Ligger under: Recent, SL2
Ligger ovan: SL11
Tjocklek: ca 0,3–0,4 m
Deposition – Primär
Handling – Brukning

SL4 Utfyllnadslager

Utfyllnad av gråbrun lerig slagg och skrotsten
som fanns från toppen av slänten och ca 6 meter
söderut. Troligen en av flera utjämningar av
slänten ned mot bäcken.

Ligger under: SL3
Ligger ovan: SL6, SL9, SL11
Tjocklek: ca 0,1–0,3 m
Deposition - Tertiär
Handling – Konstruktion

SL5 Slamlager

Slamlager bestående av siltig sand och mycket
blandat organiskt material varav en hel del ben
och kohorn vilka inte tillvaratogs. Troligtvis är
detta blandat material ansamlat från bäcken och
från slänten ned till denna.
Ligger under: SL6, SL10
Ligger ovan: SL12, SL15
Tjocklek: ca 0,1–0,2 m
Deposition – Sekundär

SL6 Utfyllnadslager

Ett lerigt utfyllnadslager begränsat till slänten
med mycket träflis, troligen utskottad odlingsjord och lera från odlingsytan.
Ligger under: SL4
Ligger ovan: SL5, SL9, SL10
Tjocklek: ca 0,1–0,3 m
Handling – Konstruktion
Deposition – Sekundär

SL7 Utgår
SL8 Utgår
SL9 Utfyllnadslager

Lerigt utfyllnadslager av jord med träflis och ett
relativt stort inslag av slaggkross, blandat material, troligen mestadels utskottat från markytan
åt norr. Lagret tunnade ut i N och S.
Ligger under: SL4, SL10
Ligger ovan: SL11
Tjocklek: ca 0,3 m
Handling – Utfyllnad
Deposition – Sekundär

SL10 Utfyllnadslager

En slaggutfyllnad som endast syntes i schaktväggen. Lagret, som skar mellan SL5 och SL9,
fanns bara närmast den V schaktväggen och
syntes i profil.
Ligger under: SL6
Ligger ovan: SL5, SL9
Tjocklek: ca 0,4 m
Handling – Konstruktion
Deposition – Tertiär
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SL11 Odlingslager

Lagret låg i krönet av backslänten under SL3
men längre ned skildes det stratigrafiskt åt av
ett flertal lager. Troligen hörde detta till samma
odlingsyta åt N som SL3, där lagren rörts samman. Lagret bestod av jord med en betydande
del träflis, dock med ett större inslag av slagg
och småsten än det ovanliggande SL3. Det hade
också en stor andel med spår av latrin och dynga
vilket talar för att det rör sig om välgödslad
odlingsjord.
Ligger under: SL3, SL9, SL12, SL4
Ligger ovan: SL14, SL18
Tjocklek: ca 0,05–0,2 m
Handling – Brukning
Deposition – Primär

SL12 Utfyllnadslager

Ett grått lerigt jordlager med mycket mörka
fläckar av huggspån och annat organiskt
material, samt lite slagg, 0,2–0,25 meter tjock.
Eventuellt var detta lager samma som SL9, men
vattenpåverkat och infärgat av det ovanliggande
SL5. Lagret ligger upp mot det nedre stockvarvet i förtimringen A2.
Ligger under: SL5, SL10
Ligger ovan: SL11, SL18
Tjocklek: ca 0,2–0,25 m
Handling – Konstruktion
Deposition – Sekundär

SL13 Utgår
SL14 Bruknings/odlingslager

Lager ovan den naturliga marken hörande till
den äldsta etableringen på platsen. Lagret fanns
i slänten ned till bäcken, men har en oklar utbredning åt N där det går samman med SL3 och
SL11. Lagret bestod av lerig jord med mycket
träflis och annat organiskt material. Spår av
odling syntes i makrofossilanalysen om än något mindre än de yngre odlingslagren. Lagret
fortsatte troligen åt N omrört med SL3 och SL11.
Nere i bäckfåran går lagret samman med SL18
vilket endast skiljer sig i mötet vad gäller färgen.
Ligger under: SL11
Ligger ovan: Naturlig
Tjocklek: 0,15 m
Deposition – Primär
Handling – Brukning

SL15 Utfyllnadslager

Ett rödfärgat till gråbrunt utfyllnadslager av
slagg närmast bäckfåran, 0,2–0,4 meter tjockt.
Detta låg upp emot toppen av det översta stockvarvet på bägge sidorna av A2. A2 löpte i NV-SÖ
riktning och bestod av planhuggna stockar i två
varv och lagret låg uppemot.
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Ligger under: SL5
Ligger ovan: SL18
Tjocklek: 0,2–0,4 m
Deposition – Tertiär
Handling – Konstruktion

SL18 Slamlager

Slamlager bestod av lera och blandat organiskt
material med mycket träbitar och huggspån.
Troligtvis är detta blandat material ansamlat
från bäcken. Lagret är relativt kompakt där
det möter SL14 i N, men blir lösare och lösare
nere i bäckfåran och tunnar ut och försvinner
längre åt S. Har troligtvis grävts undan i och
med uppförandet av A1.
Ligger under: SL11, A2, SL12
Ligger ovan: Naturlig mark
Tjocklek: ca 0,1–0,4 m
Deposition – Sekundär

Anläggningar
A1 Timmerkistor

Timmerkonstruktion belägen i den södra
delen av UO. Den bestod av 73 knuttimrade
0,25–0,35 meter tjocka rundstockar som bildade
av löpande kvadratiska kistor i bäckravinen till
gamla Gruvbäcken. Stockar liggande i NV-SÖ
riktning längs bäcken på olika nivåer i slänten
förbands genom tvärgående stockväggar med
en lodrät kanalvägg åt S (figur bilaga 2). Många
stockar i de översta 3–5 stockvarven var skadade
vid nutida och troligen även äldre markarbeten.
I flera fall låg stockar uppenbart ur position.
Kanalväggen bestod av minst 11 observerbara
stockvarv, eventuellt flera ursprungligen. De
vilade på den naturliga marken omkring 110,1
m ö.h.
Ligger under: SL2
Ligger ovan: SL3, naturlig
Längd: >15,5 m
Bredd: 6,5 m
Höjd: 2,5 och 3,1 m

A2 Förtimring

Äldre timmerskoning till gruvbäcken som löpte
minst 11 meter i NV-SÖ riktning och bestod av
planhuggna stockar i två varv, det översta varvet beläget omkring 110,75 m ö.h. SL15 låg uppemot bägge sidorna mot toppen av den översta
stocken. Även SL12 ligger upp mot stockarna på
den N sidan. Stockarna var vardera ca 0,25 meter
breda, 0,3 meter höga och hade plana sidor.
Ligger under: SL5
Ligger ovan: SL18
Längd: 11 m
Bredd: 0,15–0,2 m
Höjd: 0,5 m
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Bilaga 2

Stratigrafi

I den NV halvan av undersökningsområdet var
stratigrafin okomplicerad med heltäckande lager över i princip hela ytan utom där den skars
av moderna störningar.
Under de recenta lagren, på ca 0,4-0,5 meters
djup fanns först SL1, ca 0,3 meter tjockt, vilket
bestod av omrörd slagg och löst material troligen från 1700-talet till omkring sekelskiftet 1900.
Under SL1 fanns SL2, en mer homogen 0,1-0,25
meter tjock slaggutfyllnad.
Längst åt NV fanns inget kvar av SL1 och
SL2, men istället modernt fyllnadsmaterial av
sten och grus ned till ungefär samma markdjup.
Därunder, på ca 0,9-1,0 meters djup, fanns
SL3, ett brunt ca 0,3-0,4 meter tjockt lager av
mestadels träflis och fint organiskt material.
Detta var tillsynes det enda lager som låg ovan
den naturliga marken. Lagrets sammansättning
så som den framgår av makrofossilanalysen

med stort inslag av dynga och latrin talar för
att det rör sig om odlingsjord, antingen in situ
eller redeponerad som fyllning (se bilaga 5).
Kontaktytan till ovanliggande slagg (SL2) var
infiltrerad och eventuellt hade senare tillkomna
lager ätits upp av slaggfyllningen eller schaktats bort. Senare tillkommet material kan också
kontinuerligt har rörts samman om ytan nyttjats
för odling.
I den SÖ halvan av schaktet sluttade den
naturliga marken och ovanliggande lager åt S
ned i Gruvbäckens äldre bäckfåra. De nämnda
lagren fortsatte från NV, men från släntens krön
övergick SL3 i tre mer distinkta stratigrafiska
nivåer, SL3, SL11 och SL14 som längre ned
i slänten delvis skildes åt av andra lager och
konstruktioner. På ca 1,1 meters djup fanns
SL11 som var 0,05-0,1 meter tjockt och även det
bestående av en betydande del träflis, dock med
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Figur 1. Profil över ett parti av den västra schaktväggen. Profilen avbildar en stor del av den naturliga slänt som ledde
ner till Gruvbäcken, samt den i bilagd texten beskrivna lagerföljden och delar av konstruktionerna A1 och A2. Skala 1:40.
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ett större inslag av slagg och småsten än ovan
liggande SL3. Det innehöll också en större andel
latrin än dynga. I SL11 saknas också helt granbarr vilket fanns rikligt i det övre lagret och kan
vara spår av marktäckningsmaterial. Det verkar,
även om lagren skiljer sig åt en del, röra sig om
välgödslad odlingsjord i bägge fallen. Ovan den
naturliga marken fanns på ca 1,25 meters djup
ett 0,02-0,1 meter tjockt brukningslager SL14
som liknade de ovanliggande i sin sammansättning, men var något mörkare i färgen och hade
enligt makrofosilanalysen en mindre mängd av
latrinrester (bilaga 5).
Den stratigrafi som fanns i slänten ner mot
bäckfåran var betydligt mer komplex än i området åt NV (figur 1). Överst fanns som tidigare
utfyllnadslagret SL1 och under detta fanns i
slänten ned till bäcken en del av en vidsträckt
timmerkonstruktion A1 som dels fyllts med
och delvis täckts med det tidigare nämnda SL2.
Lagret låg i nivå med och strax över de övre
stockvarven, men har eventuellt varit tjockare
ursprungligen.
Timmerkonstruktionen A1 bestod av 73
stycken knuttimrade 0,25-0,35 meter tjocka
rundstockar som bildade ett fackverk av löpande kvadratiska kistor. Vågräta stockar på
olika nivåer i slänten förbands genom tvärgående stockväggar med en lodrät timmervägg åt
S. Många stockar i de översta 3-5 stockvarven
var skadade vid nutida- och troligen även äldre
markarbeten. I flera fall låg stockar uppenbart
ur position. Timmerväggen var mellan 2,5 och
3,1 meter hög och bestod av minst 11 stockvarv vilka kunde observeras, eventuellt flera
ursprungligen som vilade på den naturliga
marken omkring 110,1 m ö.h.
I slänten under A1 fanns ytterligare lerig
slagg, nere i bäckfåran rödfärgad, uppåt slänten
mer blekgrå av lerinblandningen. Detta tolkas
som samma fyllningslager (SL2) som inuti
konstruktionen, men som hade rasat ner i mellanrummet mellan stockarna.
Därunder låg det tidigare nämnda brukningslagret SL3, ca 0,15-0,4 meter tjockt med
omrörd odlingsjord, som fortsatte några meter
åt S, ned i slänten. Under det fanns en 0,1-0,4
meter tjock utfyllnad av slagg och skrotsten SL4,
från toppen av slänten och ca 6 meter söderut.
Under utfyllnaden fanns, begränsat till slänten,
SL6 ett lerigt utfyllnadslager med mycket träflis, troligen utskottad odlingsjord och lera från
odlingsytan, 0,1-0,3 meter tjockt.
Under detta fanns i bäckfåran ett mörkt 0,10,2 meter tjockt slamlager, SL5, bestående av
siltig sand och mycket blandat organiskt material varav en hel del ben och kohorn vilka inte
tillvaratogs. Troligtvis är detta blandat material
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ansamlat från bäcken och från slänten ned till
denna. Längre upp i slänten åt norr fanns istället SL9 vilket bestod av lerig jord med träflis
och ett relativt stort inslag av slaggkross, som
mest omkring 0,3 meter tjockt men uttunnande
i N och S. Troligtvis var det senare en utfyllnad
som bestod av blandat material delvis utskottat
från markytan åt norr, då det makroskopiska
materialet starkt antydde att det rörde sig om
odlingsjord (bilaga 5).
Mellan dessa låg en ca 0,4 meter tjock slaggutfyllnad SL10, synlig endast i schaktväggen som
skar av lagren med ca 1 meter i profilen. I övrigt
var de två lagren svåra att skilja åt stratigrafiskt
då de var infiltrerade, men SL5 överlagrade
SL9 något där de möttes. Närmast bäckfåran
under SL5 fanns ett rödfärgat till gråbrunt utfyllningslager SL15 av slagg 0,2-0,4 meter tjockt.
Detta låg upp emot bägge sidor av en äldre timmerskoning A2 som löpte minst 11 meter i NVSÖ riktning och bestod av planhuggna stockar
i två varv och SL15 låg uppemot toppen av det
översta varvet, beläget omkring 110,75 m ö.h.
Under SL15 och SL5 norr om stockarna fanns
SL12 ett grått lerigt jordlager med mycket mörka
fläckar av huggspån och annat organiskt material samt lite slagg, troligen en utfyllnad 0,2-0,25
meter tjock. Eventuellt var detta lager samma
som SL9, men vattenpåverkat och infärgat av
det ovanliggande SL5. De exakta förhållandena
mellan SL5, SL9 och SL12 var svårfångade i plan
och syns inte i profilen då mötet skärs av SL10,
men fynden i lagren tyder på att SL5 är av senare
tillkomst och att SL9 och SL12 ligger nära i tid
med likartat fyndmaterial.
Därunder fanns i slänten de tidigare nämnda
brukningslagren SL11 och SL14, bägge ojämna
och svåra att skilja från varandra i plan. SL14
var något mäktigare än SL11 ca 0,1-0,2 meter
resp. 0,2-0,35 meter tjocka, mäktigast längre
nedåt fåran i S där de båda övergick i ett 0,1-0,3
meter tjockt gråsvart slamlager SL18. Slamlagret
bestod av lera och blandat organiskt material
med mycket träbitar och huggspån. Timmerskoningen A2 hade anlagts direkt på detta lager
som troligen bestod av ansamlat material från
Gruvbäcken. Lagren i bäckfåran SÖ om A2 och
upp mot timmerväggen A1 undersöktes endast
översiktligt på grund av vattentillflödet i schaktet. Längre ned i bäckfåran var SL18 blandat
med slagg från SL15 och grå lera och försvann
helt närmare timmerväggens (A1) botten där
endast naturlig morän och lermark fanns på ca
110,1 m ö.h.
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Nr Sakord
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Fyndlista

Specialben. Del

Kritpipa
Kritpipa
Kritpipa
Kritpipa
Kritpipa
Kritpipa
Trebensgryta
Kärl
Kritpipa
Fat
Kärl
Skål
Dricksglas Römer
Trebensgryta
Trebensgryta

Typ

Skaft
Pers. tillhör.
Skaft
Pers. tillhör.
Skaft
Pers. tillhör.
Skaft
Pers. tillhör.
Huvud
Pers. tillhör.
Huvud
Pers. tillhör.
Ben/handtag Husgeråd
Buk
Husgeråd
Skaft
Pers. tillhör.
Brätte
Husgeråd
Mynn./hank Husgeråd
Buk
Husgeråd
Fot/knopp Husgeråd
Buk/mynning Husgeråd
Buk//ben
Husgeråd
mynning
16 Fat
Spegel
Husgeråd
17 Fat
Spegel
Husgeråd
18 Fat/skål
Husgeråd
19 Kritpipa
Skaft
Pers. tillhör.
20 Skål
Buk
Husgeråd
21 Skål
Mynning
Husgeråd
22 Flaska
Schattullfl. buk
Husgeråd
23 Fönsterglas
Byggnadsmat.
24 Kakel
Rumpkakel
Byggnadsmat.
25 Glasföremål
Pers. tillhör.
26 Textil
Pers. tillhör.
27 Textil
Pers. tillhör.
28 Rep
29 Sko
Pers. tillhör.
30 Kokkärl
Handtag
Husgeråd
31 Kritpipa
Skaft
Pers. tillhör.
32 Fat
Brätte
Husgeråd
33 Fat
Spegel
Husgeråd
34 Fat
Spegel
Husgeråd
35 Trebensgryta
Mynning/buk Husgeråd
36 Kakel
Rumpkakel Rumpl/relief Husgeråd
37 Kritpipa
Skaft
Pers. tillhör.
38 Textil
Pers. tillhör.
39 Fat
Mynning
Husgeråd
40 Fat/skål
Buk
Husgeråd
41 Fat/skål
Spegel/buk Husgeråd
42 Kritpipa
Skaft
Pers. tillhör.
43 Krus
Buk
Husgeråd
44 Fat
Buk/spegel Husgeråd
45 Fat/skål
Husgeråd
46 Kakel
Pottkakel
Husgeråd
47 Skål
Mynning
Husgeråd
48 Kokkärl
Mynning
Husgeråd

Material

Teknik

Vikt g Ant. Frag

Lager

Kritlera
Kritlera
Kritlera
Kritlera
Kritlera
Kritlera
Y rödgods
Majolika
Kritlera
Y rödgods
Y rödgods
Y rödgods
Glas
Y rödgods
Y rödgods

Formpressat
Formpressat
Formpressat
Formpressat
Formpressat
Formpressat
Drejat
Drejat
Formpressat
Drejat
Drejat
Drejat
Blåst
Drejat
Drejat

7,3
2,5
6,1
7,4
11,5
11,1
153
2,7
7
80,5
35,5
35,5
14,4
77,2
191,5

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
2
2

SL5
SL9
SL9
SL12
SL11
SL15
SL3
SL3
SL3
SL5
SL5
SL5
SL9
SL9
SL9

Y rödgods
Y rödgods
Y rödgods
Kritlera
Y rödgods
Y rödgods
Glas
Glas
Lergods
Glas
Ull
Ull
Tagel
Läder
Y rödgods
Kritlera
Y rödgods
Y rödgods
Y rödgods
Y rödgods
Lergods
Kritlera
Ull
Y rödgods
Y rödgods
Y rödgods
Kritlera
Stengods
Y rödgods
Y rödgods
Y rödgods
Y rödgods
Y rödgods

Drejat
Drejat
Drejat
Formpressat
Drejat
Drejat
Blåst
Blåst
Formpressat
Blåst
Nålbundet
Vävt
Slaget
Skuret
Drejat
Formpressat
Drejat
Drejat
Drejat
Drejat
Formpressat
Formpressat
Vävt
Drejat
Drejat
Drejat
Formpressat
Drejat
Drejat
Drejat
Drejat
Drejat
Drejat

33,2
94,7
29
1,6
3,5
12,6
2,1
1,7
116,8
3,7
20,3
1,5
32,2
7,7
35
2
53,9
65,6
46,9
57
131,8
3,2
1,7
17,7
12,7
21,7
3,3
12
138
36
62
8,1
7,1

1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
3
1
1

1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
5
3
1
1

SL9
SL9
SL9
SL9
SL9
SL9
SL9
SL9
SL9
SL9
SL9
SL9
SL9
SL9
SL10
SL10
SL11
SL12
SL12
SL12
SL12
SL12
SL12
SL14
SL14
SL14
SL14
SL11
SL11
SL11
SL11
SL11
SL11
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Bilaga 4

Dendrokronologisk analys

Hans Linderson

I samma kolumn förekommer någon gång
noteringen ”ew” eller ”lw” dessa termer härrör
Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och
från engelskans early wood (vårved) och late
Dendrokronologi
wood (sommarved) och beskriver graden av
utdrag ur rapport nr 2019:37
den yngsta/sista årsringens utveckling. Detta
2 april 2019
indikerar att virket är avverkat på sommaren.
”splint, vankant, bark” indikerar hur många
Område: Falun
årsringar som saknas i provet. Förutsatt att
Prov nr: 83382-83384
provet går att datera och man har vankant eller
Antal Prov: 3
bark i provet så får man en årsexakt datering
Dendrokronologiskt objekt: (83382-83384).
(extrema undantag finns). ”nära vankant”
Komplettering till tidigare analyser av
uppges när det finns indikationer om detta, till
material från Gruvbäcken
exempel i fältanteckningar eller om en sågskiva
följer en naturlig kurvatur i rundvirket. Om
Kommentarer till resultattabell
vankant (den rundade avslutningen av virket
Proverna är jämförda med och förväntas kom- där barken har försvunnit) saknas och splinten
plettera proverna 83359-83366 (dendrorapport syns kan man beräkna fällningsåret med hjälp
2018:37B).
av splintstatistiken för olika trädslag och förhålProv 83382 och 83383 dateras mot ovanstå- landen. Vanligtvis används 17±7 år på ek och
ende grupp. Prov 83382 och 83361 kan till och en mer varierad bild på tall med en maximal
med vara från samma träd eller åtminstone variation på ± 20 år. Saknas splinten (”ej sp”)
samma snäva ståndort. Prov 83383 är kommet anges en så kallad ”efterdatering” (terminus post
från ett träd som är självdött eller åtminstone quem). Virket får då en äldsta möjliga datering.
slutat bilda årsringar. Min tolkning är att den Teoretiskt kan virket vara hur ungt som helst
bör vara avverkad som 83382, vinterhalvåret men mer troligt handlar det om upptill några
1665/66. Jämförelsematerialet
har fått en bredare tiotal år senare avverkning än angivna efterdaLUND UNIVERSITY
felmarginal som täcker vinterhalvåret 1665/66, tering. Detta diskuteras vanligtvis i rapporten.
undantaget 83362 och 83364. De senare kan vara Anges sp=0 menas splinten observeras utanför
DEPARTMENT OF QUATERNARY GEOLOGY
självdöda, längre
lagrade eller (hemska
tanke) ytterst/yngsta årsring men årsringen är inte
KVARTÄRGEOLOGISKA
AVDELNINGEN
felbedömda med
några
år av mig (splintstatis- inmätt eftersom den inte är komplett.
HANS
LINDERSON
tiken täcker endast c 95 procent av proverna).
”Datering av yttersta årsring i provet”, är allApril 2019
Prov 83384 som ligger stratigrafiskt lägre än tid årsexakt vid en 2datering.
Om provet inte kan
de övriga proverna, är avverkat vinterhalvåret korsdateras med en daterad dendrokronologisk
Laboratoriet
för Vedanatomi
Dendrokronologi,
rapportDetta
nr 2019:37
1605/06Nationella
och avviker
både dateringsmässigt
ochoch serie
anges ”ej datering”.
uppträder oftast
geografiskt från de övriga proverna. Hans Linderson
vid ett litet årsringsantal (unga/snabbvuxna/
kraftigt
nedbrutna träd), udda
trädslag
DENDROKRONOLOGISK ANALYS AV
ARKEOLOGISKA
FYND
VID (i SveBeskrivning
av FALUN,
tabellen RAÅ FALUN 68:1, rige
är ek och tall bäst), för få prover från den
VÄSTRA
DALARNA-KOMPLETTERING
”Dendroidentitetsnummer”,
är en unik
identitet
undersökta
konstruktionen,
störd tillväxt etc.
Uppdragsgivare: David Fahlberg,
Dalarnas
museum,
Box 22, 791
21 Falun, 023-6665523.
för
varje
prov
hanterade
på
laboratoriet.
”Beräknat
fällningsår”
här
görs en beräkning
David.Fahlberg@dalarnasmuseum.se
”Antal år”, årsringar som är analyserade utifrån dateringen av den yttersta årsringen i
Område: Falun Prov nr: 83382-83384 Antal Prov: 3
i vissa fall har det inte varit möjligt att mäta provet och hur många årsringar som beräknas
Dendrokronologiskt objekt: Gruvbäcken (83359-833665)Stolpe tomtgräns(83366)
årsringsbredden, då har årsringarna räknats, saknas i provet. Felmarginalen som anges täcker
Komplettering till ovanstående (83382-83384)
vilket har markerats med ”+n”.
mer än 95 procent av proverna. Finns barken

Resultat:
Dendro
nr:

83382
83383
83384

Prov id;
kontext A1

A; Stk16
B; Stk49
C; Stk77

Trädslag

Antal år;
(2 radier
om ej
annat
anges)

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

Datering av
yttersta årsring i provet

Beräknat
Fällningsår
E(Efter)

Kommentarer:
Mer vågad datering
inom parantes

(1656-1665)

V(vinterhalvåret)

Tall
Tall

125
192

Sp 61, W
Sp 83, (W)

1665
1656

V 1665/66
1656-1673

Tall

72;3

Sp 41, W

1605

V 1605/06

Resultatuppgifter inom parentes är inte helt säkra uppgifter

Kommentarer till ovanstående resultattabell
Proverna är jämförda med och förväntas komplettera proverna 83359-83366 (dendrorapport
2018:37B).
Prov 83382 och 83383 dateras mot ovanstående grupp. Prov 83382 och 83361 kan till och med vara
från samma träd eller åtminstone samma snäva ståndort. Prov 83383 är kommet från ett träd som är
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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 Norrlands
gränsen (ungefär Dalälven). Stamvirkets viloperiod blir succesivt längre mot fjällens trädgräns.
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Bilaga 5

Makrofossilanalys

Teknisk rapport
Anna Plikk och Jens Heimdahl, Arkeologerna,
SHMM, 2019-05-03

Bakgrund och syfte

Under den arkeologiska undersökningen vid
Västra Falun/Engelbrektsgatan, Falu stad,
RAÄ 68:1, 2018, togs 4 jordprover från olika
brukningslager för makroskopisk analys. Lämningarna består av urbana brukningslager från
1500- och 1600-talet i slänten till en bäck. Frågeställningarna inför analyserna är allmänt hållna,
och handlar om vad som kan urskiljas i form av
spår efter miljö och verksamheter i området.

Metod

Provtagningen genomfördes av arkeologerna
under utgrävningen. Provvolymen låg mellan
1,5 och 3,8 liter. Inkomna till laboratoriet preparerades proverna genom flotering och våtsiktning (minsta maskstorlek 0,5 mm) enligt metod
beskriven av Wasylikowa (1986). Identifieringen
av materialet skedde under ett stereomikroskop
med 7-100 gångers förstoring. I samband med
bestämningarna utnyttjades litteratur (främst
Cappers m. fl. 2009) samt referenssamlingar av
recenta fröer. Den makroskopiska analysen har
främst behandlat växtmakrofossil (som inte är
ved eller träkol), men även puppor, fekalier,
smältor, slagg, ben m.m. har eftersökts. I det
följande anges alla typer av fröer, frukter, delfrukter, acener etc. som ”fröer” eller ”frukter”.
De provtagna lagren är begränsade från
senare markhorisonter i stratigrafin genom
skarpa kontakter med överliggande lager vilket
visar att den postdepositionella bioturbationen
varit begränsad. Dock finns i ett av proverna
lämningar av rottrådar som främst antas representera floramiljöer i äldre tid, men som också
kan vara av yngre datum. De makroskopiska
resterna i lämningarna uppvisar dock en sådan
sammansättning och bevarandegrad att de i sin
helhet kan betraktas som liggande in situ sedan
lagrets tillkomst och eventuell omlagring av material har främst skett innan depositionstillfället.

Jordprovernas innehåll

I bifogade tabell har materialet som inte är fröer/
frukter kvantifierats enligt en grov relativ skala
om 1-3 punkter, där 1 punkt innebär förekomst
av enstaka (ca 1-5) fragment i hela provet. 2
punkter innebär att materialet är vanligt – att
det i stort sett hittas i alla genomletningar av

de subsamplingar som görs. 3 punkter innebär
att materialet är så vanligt att de kan sägas vara
ett av de dominerande materialen i provet och
man hittar det var man än tittar. Siffrorna för
makrofossil anger antalet räknade fröer/frukter.
Förkolnat och oförkolnat material har separerats
i tabellen.
Det kvalitativa innehållet av makroskopiskt
material styrs i hög utsträckning av en handfull
tafonomiska faktorer kopplade till de avfallskällor varifrån materialet som bygger upp
kulturlagren härstammar, huvudsakligen från
byggnation och hantverk (träflis, kol, kalkbruk
etc.), djurhållning (växter från ängs-/betesmiljö),
kök (träkol, matrester och latrinavfall). Därtill
kommer en del material, som t.ex. ogräs, från
lokala växtmiljöer. För att underlätta för läsaren
att se detta i resultaten har de olika arterna grovt
grupperats i fyra ekologisk-kulturella kategorier 1: äng/bete – ofta representerade dynga
eller foder; 2: Ogräs – lokal flora och ogräs från
åkerbruk; 3: Insamlade bär – i arkeologiska miljöer ofta från latrinavfall och 4: Odlade växter.
Notera att dessa är grova verktyg och att det
finns flera exempel på växter som kan passa in
i flera grupper (smultron är också ett vanligt
ogräs och många ogräs kan också förekomma i
betesmiljöer etc.).

Diskussion

Resultaten av analyserna presenteras i den bifogade tabellen, där proverna också är uppradade
kronologiskt, och diskuteras översiktligt nedan.
Överlag är innehållet i materialet rikt och välbevarat.
De fyra proverna har en relativt likartad
sammansättning. De domineras av träflis, men
näver och bark är också vanligt förekommande,
vilket är typiskt för stadsmiljöer och vittnar om
intensiv hantering av trä, samt bruk av detta
som marktäckare och som strömaterial i t.ex.
stall. Växtmaterialet utgörs främst av ogräs och
ängsväxter (från stalldynga) vilket kännetecknar normalt markskräp på en stadsgård med
djurhållning. Hår och ull från djur vittnar om att
får och troligtvis nötkreatur hållits på gården,
fjäder vittnar om hönshållning. Generellt
indikerar proverna material från stallnära miljö.
I tre av proverna finns också en hel del bär som
kan relateras till latrin. Troligtvis har latrinavfall
stackats tillsammans med stalldynga på gården
alternativt har latrinavfall tillsammans med
djurdynga använts till gödsling av odlingsjord
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Träkol ●●

Granbarr

Cyperus fuscus
Juncus sp
Leucanthemum vulgare
Luzula sp

Dvärgag
Tåg (ospec.)
Prästkrage
Fryle

Menyanthes trifoliata
Pedicularis palustris
Poaceae
Potentilla palustris

Vattenklöver
Kärrspira
Gräs (ospec.)
Kråkklöver

Lychnis flos-cuculi

Carex tristigmatisk

Starr (ospec.)

Matricaria inodora

Carex nigra-typ

Hundstarr-typ

Gökblomster

Carex canescens-typ

Baldersbrå

Alchemilla sp

12

1

1

5

1

152

18

20

1

1

36

38

7

4

●

Slagg

Gråstarr-typ

●

Bränd lerklining

4

1

1

1

8

56

88

32

1

1

1

16

54

26

24

1

●

●

●

●

●

●●

●●

●●●

●

●

1,5

●

●

●

●

●

●

●●

●●

3

1

Textil(ylle) fragment

Fiskfjäll (abborre)

●

●

●

●

●

●●

●

2,4

9

2

Spongiös benvävnad

Daggkåpa (ospec.)

Övrigt

●

Hår
Fjäder

●

●

●

Ull

Mossa

Kvistfragment/knopp
Mossa

Animaliska rester

●
Björknäver ●●●

Bark

Träflis ●●● ●●●

Rottrådar

Oförkolnade fröer/frukter mm

äng/bete

●

Volym/l 3,9
Barr

3,8

Brukningslager

Ört och markflora

Träd och buskar

Förkolnade träd och buskar

11

14

SL

3

Etableringsfas

4
Under konstr. lgr. till A1

PM
Konstruktionslager till A1

V Falun Engelbrektsgatan
Brukningslager till A1

34

35

9

Lamium album
Lamium purpureum/hybridum

Vitplister
Rödplister?/Flikplister

2

1

Silene vulgaris

Smällglim

Ficus carica

Fikon

ospec

odlat

Pastinaca sativa
Viola sp

Palsternacka
Viol
Oidentifierat frö

Aegopodium podagraria
Brassica nigra

Kirskål

Rubus idaeus

Hallon
Svartsenap

Juniperus communis

En

Fragaria vesca

Urtica dioica
Empetrum nigrum

Brännässla
Kråkbär

Stellaria media

Rumex cf acetosa

Ängssyra

Thlaspi arvense

Rumex acestosella

Bergssyra

Våtarv

Ranunculus repens

Revsmörblomma

Penningört

3

1

Potentilla spp

Fingerört (ospec.)

2

1

5

2

28

1

48

1

28

20

2

4

2

34

Potentilla cf erecta

Blodrot

1

1

2

1

13

8

20

5

6

1

4

31

3

1

1

12

9

68

9

8

2

2

22

3

12

Potentilla cf argentea

17

12

Femfingerört

22

Persicaria maculosa

20

1

4

3

Polygonum aviculare

1

2

2

24

7

2

2

1

Åkerpilört

4

11

1

1

16

1

2

8

4

1

Trampört

2

4

2
12

Galeopsis tetrahit/bifida
Hyoscyamus niger

Pipdån/toppdån
Bolmört

1

Fallopia convolvulus

2

Fumaria officinalis

Chenopodium glaucum/rubrum

Blåmålla/Rödmålla

100

Åkerbinda

Chenopodium album -typ

Svinmålla

8

16

3

Jordrök

Anthriscus sylvestris
Atriplex patula-typ

Agrostemma githago

Klätt
Hundkäx

Stellaria graminea

Grässtjärnblomma

Vägmålla

Selaginella selaginoides
Stachys palustris

Dvärglummer
Knölsyska

Ranunculus flammula
Scirpus/eleocharis-typ

Ältranunkel
Småsäv

Potentilla palustris
Ranunculus acris

Kråkklöver
Smörblomma

1

Pedicularis palustris
Poaceae

Kärrspira
Gräs (ospec.)

1

1

Matricaria inodora
Menyanthes trifoliata

Baldersbrå
Vattenklöver

insamlat Smultron

ogräs

äng/bete

vilket kan indikera att lagren utgörs av primärt
avsatt eller omlagrad odlingsjord (fyllnad).
Några av lagren kan av innehållet att döma
vara äldre odlingshorisonter, men för denna
tolkning krävs också andra kriterier. För att ett
lager ska kunna klassas som odlingshorisont in
situ bör lagret ha en mäktighet av åtminstone
20–30 cm och vara homogent. Lagrens tjocklek
går inte att utläsa i den information vi tagit del
av, utan vi lämnar öppet för arkeologerna att bedöma om det finns en möjlighet att lagret utgör
en odlingshorisont, eller om det kan vara fråga
om jord från en kålgårdsmiljö som sekundärt
utnyttjats som t.ex. fyllnadsmassa. Framförallt
gäller detta för lager PM 1, 3 och 4.
I PM2 SL9, ett brukningslager som avsatts
vid verksamhet invid bäcken, påträffades frö
från växter odlats på platsen i form av palsternacka och kirskål. Även svartsenap kan ha
odlats här, men de kan också ha hamnat i jorden
genom att ingå i latrinavfall som använts som
gödning. Lagret beskrivs som kompakt och
sandigt med skiktat träflis och annat organiskt
material, vilket talar för att lagret inte utgör en
odlingshorisont in situ. Innehållet talar så starkt
för att materialet består av odlingsjord att tolkningen som återstår är att SL9 är en utfyllnad
som byggts upp av jord från en näraliggande
odlingsbädd.
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I latrinavfallet tre av proverna påträffades
vid sidan av vilda bär även fikonkärnor, vilket
är vanligt i Falun och vittnar om ett borgerskap
med internationella kontakter. Kråkbär är
vanliga insamlade bär i norrländska kontexter,
särskilt i Dalarna. I brukningslager PM1 SL3
kan fyndet av ett ylletygsfragment noteras.
Tygfragment som påträffas tillsammans med
latrinavfall kan vara spår av material som använts som bindor eller liknande.
Den äldsta urskiljbara kontexten, brukningslager PM4 SL14, består av ett brukningslager/
marklager eventuellt tillkommit i en etableringsfas innehåller mindre latrinavfall än de
övriga proverna, men liknar dem i övrigt. Sammansättningen av frömaterialet, ungefär lika
delar av stalldynga, ogräsflora och latrinavfall
(bärkärnor ), representerar snarast allmänt
markskräp i stadsgårdsmiljö, men det är också
möjligt att lagret utgör en fyllnad bestående av
tidigare odlingsjord.
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Bilaga 6

Kritpipsanalys

Kritpiparapport för Västra Falun 8/ Falun 7:7.

001.
Skaftbit från holländsk pipa med klackmärke "E/B"' tillverkat av Edward Bird verksam i Amsterdam 1630-1665.
De första noteringarna om Edward Bird är från 1630 där det angavs att han kom från det engelska landskapet
Surry. 1638 skrevs han in som amsterdamsbo. Han dog 1665.
D10,1. R3,0.

002.
Skaftbit av holländsk pipa med dekor "Franska liljor med 4 st. i romber". Användes 1620-1635.
D9,3. R3,2.

003.
Skaftbit av holländsk pipa med dekor "Franska liljor med 4 st. i romber". Användes 1620-1635.
D10,5. R3,2.

004.
Skaftbit av holländsk pipa med dekor "Franska liljor i rad" Användes 1620-1635.
D10,7. R3,3.

005.
Holländsk pipa med klackmärke "Fransk Lilja" med 5 blomblad. 1610-1640.
37,4x20,4x13,9. N14,8. R3,2.
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006. Holländsk pipa med klackmärke "Fransk Lilja" med 5
blomblad. 1610-1640.
39,6x20,9x12,3. N13,9. R3,1.
Vendelsö 19 april.
Arne Åkerhagen
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Arkeologisk undersökning – Engelbrektsgatan
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