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Inledning
Den aktuella fastigheten ligger inom kvarteret Västra Falun som ligger vid
Hälsingtorget, strax väster om ån i centrala Falun (figur 1). Kvarteret begränsas av Stigaregatan, Myntgatan, Engelbrektsgatan och Gruvgatan (figur 2).
Den tidigare bebyggelsen i en stor del av kvarteret revs på 1960-talet och
rivningstomterna användes efter detta som bilparkering.
Under senare år har det pågått arbeten med att bebygga kvarteret. Exempelvis har det byggts kontorslokaler, garage, bostäder och ett nöjespalats. På
den aktuella tomten för denna undersökning har det stått en bensinstation
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Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan över Falun med platsen för den undersökta ytan inom den blå cirkeln.
Skala 1:10 000.
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Figur 2. Tidigare undersökningar i kvarterat Västra Falun vilka omnämns i texten. Det aktuella
undersökningsområdet på tomten Västra Falun 13 ligger längs Stigaregatan. Undersökningsytan har
markerats med rött. Skala 1:1500.

och marken behövde saneras inför kommande bebyggelse. Större delen av
området hade undersökts arkeologiskt och endast den del som varit under
själva stationsbyggnaden kvarstod.
Aktuell yta ligger inom fornlämning Falun 68, Faluns äldre stadslager. Läget
i direkt anslutning till Stigaregatan, den viktiga länken mellan Falubron och
gruvan, gör att området varit av stor betydelse för Faluns äldre historia. Vid
arkeologiska undersökningar som skett i områdena runt om det nu aktuella
har konstruktioner och kulturlager med stort arkeologiskt värde påträffats.
Förutsättningarna för att påträffa bevarad äldre bebyggelse och andra typer
av lämningar ansågs stor och Länsstyrelsen Dalarna beslutade därför om en
arkeologisk undersökning, dnr 431-9690-2013. Undersökningen genomfördes
av arkeologer från Dalarnas museum under oktober och november 2013.
Exploatör var Västra Falun Fastighets AB. Målgrupp var forskarsamhället,
företagaren, myndigheter och allmänhet.

Kunskapsläge
Kvarteret ligger centralt i Falun nära Falubron, väster om Helsingtorget och
söder om Stigaregatan, i de förmodligen äldsta och mer betydelsefulla delarna
av staden. Kopparvågen var en viktig länk i kopparframställningskedjan och
6
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transportsystemet. Kvarteret ligger i slutningen ner mot ån och Tisken längs
vägen från gruvan, viktigt för transport och handel.

Historisk bakgrund
Falan och Falu bro
Äldsta belägget för namnet Falun är från år 1400. Det visar att Falan var tingsplats, i dombrevet står ”ting waro oppa falene” (DD57). Det finns ytterligare
medeltida dokument som nämner ting på Falan, t.ex. DD87 från 1439. Det
som idag benämns kvarteret Västra Falun låg inom det område som historiskt
omnämns som Falan.
De äldsta omnämnandena av Falu bro är nästan lika gamla som för Falan.
Det sätt på vilket benämningarna Falan och Falu bro används i dokumenten
tyder på att Falan och bron var viktiga punkter för orienteringen i området,
de bör således vara gamla och välkända referenspunkter.
Hur omfattande den medeltida bebyggelsen var är föga känt. Det brukar
antas att en del av bebyggelsen låg väster om ån, inom den del av staden
som än idag kallas Västra Falun, men att många bodde i anslutning till Stora
Kopparbergs kyrka. De flesta bergsmän bodde dock inte på Falan eller nära
gruvan utan på bergsmansgårdar spridda i hela Kopparbergslagen.
Av allt att döma fanns det två broar över Faluån under senmedeltiden, Falu
bro och bron vid Borns hyttegård. Nybron, den tredje bron, bör ha tillkommit
i början av 1600-talet. Bron vid Borns hyttegård har det bästa broläget och
bör enligt Friberg (1956) vara äldst och förklarar då också Stora Kopparbergs
kyrkas läge. Broarna förband viktiga vägstråk. Falu bro var mycket långsträckt,
den gick över ett stort sankt parti ända från Stora torget till Myntgatan. Det
är dock viktigt att förstå att Falu bro inte var någon smal spång utan var både
lång och bred. I längder från 1620-talet anges till och med flera personer bo
på bron (Friberg 1956).
En av de äldsta längderna är Älvsborgs lösen från 1571. Där nämns 15
personer på Falan, tre på Åsen, en i Östanfors och 16 på Kyrkbacken. Enligt
mantalslängden från 1604 fanns det 51 mantal på Falan, 15 på Åsen och 77
på Kyrkbacken med omnejd. 1641 bodde 16% av Faluns befolkning på Falan,
14% på Elsborg och 32% på Åsen (Friberg 1956). Det tycks således som att
huvuddelen av befolkningen fram till sekelskiftet 1600 bodde på Kyrkbacken
och på Falan. När befolkningen ökade i början av 1600-talet i och med goda
konjunkturer gjorde nya ideal och möjligheter att många bosatte sig på Åsen.
Folkmängden på Åsen ökade betydligt under första halvan av 1600-talet.
I resonemangen kring vilka aktiviteter som förr ägde rum på Falan brukar torghandeln nämnas. Regleringen av torghandeln är gammal, den finns
inskriven i Magnus Erikssons privilegier för Kopparberget 1347. Där sägs
att Kopparberget skall ha två torgdagar i veckan, onsdag och lördag och det
framgår att det gäller partihandel, dvs att det var tillåtet för köpmän utifrån
att handla (Söderberg 1932:431), men inte närmare var den skulle bedrivas.
Numera sätter många snarast likhetstecken mellan torghandel och detaljhandeln, men detaljhandeln reglerades inte där.
Begreppet torghandel leder till diskussion om fysiska torgplatser. Det fanns
kanske ett torg på den tomma ytan väster om ån, men handeln skedde också i
bodar. Idén om Hälsingtorget eller Vågtorget som ett centralt torg för detaljhandel är en tolkning som framförts av bl.a. Sahlström (1925). Hälsingtorget
har funnits sedan Falun blev stad, men om det hade kunnat användas som
torg dessförinnan är tveksamt. Området var troligen för låglänt.
Arkeologisk undersökning – Västra Falun 13
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Figur 3. Dessein om staden Fahlun huru dem gaturna Reguleras skole steit Anno 1624. Svenska
planteboken, Riksarkivet.

En intäkt för att handel var viktig var de bodar som nämns i skriftliga dokument. Bodar verkar ha funnits vid Falan åtminstone sedan slutet av 1400-talet
(Boëthius 1965:72). Tydligare blev de i Gustaf Vasas räkenskaper. Måns Nilsson
Svinhuvud hade ägt 18 bodar som dragits in till kronan när han anklagad för
förräderi dömdes till döden (Söderberg 1932:358). Och förmodligen fanns det
fler bodar. Deras fysiska placering är oklar. Enligt Hildebrand (1946) skulle
några av bodarna legat väster om ån, norr om Vågtorget vid Torgsgränden.
Med det menas förmodligen Stigaregatan.

Kartmaterialet
Den första avmätningen av Falun skall ha gjorts 1620 och använts som underlag för den första stadsplanen ”desseinen” 1624 (figur 3), ”avritat och utmärkt
Falu stad med gator och gränder, tomter och alla tillbehör” (Sahlström 1961:17).
Sedan finns en karta från 1628 (figur 4). Vid närmare studie är grunden för
kartorna från 1624 och 1628 väldigt lika. Ericsson & Hall antar att planen
från 1624 är feldaterad. Kartan från 1628 borde snarast vara en förstudie till
stadsplaneförslaget som då kanske är från 1629 (Ericsson & Hall 1992). Den
kom sedan inte till användning i stadsplaneringen.
Kartan från 1628 är intressant som ett dokument över hur området var bebyggt innan staden officiellt anlades (figur 4). Stadsplanen finns som nämnts
inte bevarad, men inlagd på kartor från 1664 (figur 5) och 1714. Staden avmättes sedan översiktligt 1728 (LMV 20-SKO-23), men det är först i samband med
stadsbranden 1761 (LMV U9-1:1) som en ordentlig kartering gjordes. Det är
den första kartan som visar tomtindelningen (figur 6). Ytterligare minst två
kartor ritades i slutet av 1700-talet. Staden karterades vidare 1815 (LMV U91:10). Från 1800-talet finns även tryckta kartor t.ex. från 1810 (WE-203) och
1858 (LJ-202).
Kartan från 1628 är intressant men lite svårtolkad (figur 4). Den har stora
vinkelfel och är därför svår att jämföra med senare kartor. Den är dessutom
8
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Figur 4. Den äldsta kartan över Falun från 1628. Undersökningsområtet ungefärligt markerat med rött.
Svenska planteboken, Riksarkivet.

ritad så att väster vänts uppåt och norr åt höger. Kartan visar en helt annan
rumslig struktur än den Falun fick efter regleringen. Hur mycket den avspeglar
den medeltida bebyggelsestrukturen eller om det t.ex. gjordes förändringar
efter branden 1569 är okänt (Hildebrand 1946:15f).
I kartans övre del syns västra delen av Falun med bl.a. Hyttbäcken och
dess hyttor samt en damm vid Prästtäkts hyttor. Nedanför Hyttbäcken finns
ett område med bosättningar utritat. Det sträckte sig ner mot ån, dock inte
ända ner. Det motsvarar ungefär dagens stadsdelar Nedre Elsborg, Falan och
Prästtäkten. En bit norr om Hyttbäcken låg Borns hyttegård och ett antal hyttor
längs ån. På åns östra sida fanns områden med bosättningar längs åsen och ner
mot Trumbäcken, men nästan inga närmast Faluån. Öster om Trumbäcken låg
Stora Kopparbergs kyrka. Det fanns två broar över ån, Falu bro och Nybron.
Av någon anledning finns ingen bro utritad vid Borns hyttegård, mot Stora
Kopparbergs kyrka, men den bör ha funnits. Vid Falu bro har en byggnad
markerats med ett kryss, det var troligen Kopparvågen.
Från Falu bro fortsatte en väg västerut upp mot Faluns och Elsborgs hyttor
och vidare mot gruvan, nuvarande Stigaregatan. Den passerade norr om en
öppen plats, nuvarande Hälsingtorget, tidigare Vågtorget. Från den öppna
platsen utgick två lite smalare vägar västerut. Det finns anledning att anta att
de gick tvärs igenom den yta som efter regleringen utgjorde det kvarter som
idag benämns Västra Falun.

Stadsplan och reglering
Bebyggelsen i den nya staden skulle regleras. Ett viktigt syfte med stadsplanen 1646 var att markera Faluns ställning som rikets främsta bergsstad. Falun
blev stad under kopparhanteringens storhetstid, då Falu gruva betraktades
som en riksklenod (Ericsson & Hall 1992). Falun blev också en stor stad, en
av Sveriges största.
Det tog förmodligen tid att genomföra regleringen enligt stadsplanen från
1646. Arbetet började med gatunätet och tomtreglering vid Stora torget och
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Figur 5. Stadsplan för Falun 1664. Kungliga biblioteket.

Falugatan. Förändringarna skedde snabbt i början men hastigheten mattades
av så småningom. 1684 hade i alla fall en tomtbok upprättats för centrala Falun, vilket var en av målsättningarna (Sahlström 1961). Vissa ytor var tidigare
obebyggda, i andra områden skulle redan befintlig bebyggelse anpassas, vilket
i många fall förmodligen betydde rivning. Hur detta gick till rent praktiskt
framgår inte av kartmaterialet, då kartorna från 1664 (figur 5) och 1714 snarast
visar stadsplanen, dvs den planerade staden, inte den verkliga.
Ur utvalda mantalslängder från 1700-talet är det möjligt att få en inblick
i stadens sociala struktur, detta genom att utläsa vilka yrken innevånarna
i stadens olika kvarter hade. Mycket tydligt framgår att handlarna bodde
i kvarteren som senare benämnts Västra Falun, Garvaren och Falan, dvs
kvarteren på västra och östra sidan om bron, det senare snarare på Falu bro.
Till kvarteret Västra Falun räknades då också Dalpilen. I kvarteret bodde 55
personer fördelade på 18 hushåll, 2/3 av hushållen hade minst en anställd.
En tredjedel var handlare, endast en var hantverkare och tre kvinnor saknade yrkesbeteckning. Resten, dvs åtta hushåll, hade anknytning till berget,
bergsmän, gruvarbetare och bergslagets ämbetsmän (Ericsson & Hall 1992).

Tidigare undersökning
Stora delar av kvarteret Västra Falun liksom de angränsande kvarteren Dalpilen och Teatern är arkeologiskt undersökta (figur 2). I främst Västra Falun
och Dalpilen fanns bebyggelselämningar från tiden före regleringen, dvs före
1640-talet.

Kvarteret Dalpilen

Den norra delen av kvarteret Dalpilen undersöktes 1987. Lämningarna delades in i sex faser varav fyra antas ha tillkommit före regleringen i mitten av
1600-talet (Bergold 1996).
10
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Figur 6. De eldhärjade tomterna karterades efter stadsbranden 1761 (LMV U9-1:1). I kvarteret Västra
Falun eldhärjades nio tomter, 41-49 i det aktuella kvarteret. Undersökningsområdet markerat med rött.

Under tidigt 1600-tal nyttjades marken för djurhållning eller odling, där
fanns spår av hägnader. En stensyll byggdes före 1630. Den tolkas som en
sjösättningsramp och skulle då visa på Faluåns ursprungliga bredd. Stensyllen skulle dock kunna vara en husgrund och blir då den äldsta byggnaden i
området.
Under perioden 1630–50 gjordes mindre slaggutfyllnader för att jämna av
ytan och en gård uppfördes. Två hus, varav ett bostadshus, gärdesgårdar, en
vattenreservoar och en broläggning dokumenterades. Några decennier senare,
men före stadsregleringen, fylldes området ut med stora mängder slagg för att
jämna till marken och kunna utnyttja en större yta ner mot ån. Där framkom
tre träsyllsgrunder, en stengrund och en kullerstensbeläggning. De tolkades
som sjöbodar vid åstranden.
Under 1670-talet fördes ytterligare slagg på, lagret var över en meter som
mäktigast. På det uppfördes ett gårdskomplex i västra delen med minst fyra
husgrunder och ett förvaringsutrymme. Ner mot och längs ån byggdes en
ramp- och kajkonstruktion, i vinkel, 39x21 meter stor. Den bestod av åtta
timmerkistor varav fem var närmast intakta med 4–7 stockvarv. Kistorna var
fyllda med slagg. Timringen var gjord tidigast 1648. Överst fanns lämningar
av 1700-talsbebyggelsen bl.a. fragmentarisk stenläggning och en källare
(Bergold 1996).

Engelbrektsgatan, Stigaregatan och kvarteret Västra Falun

Vid schaktning i Engelbrektsgatan väster om Västra Falun 11 framkom
timmerstockar och stenar på den naturliga leran. Det kan vara en del av en
husgrund eller någon annan form av grundförstärkning. Då den låg mitt i
nuvarande Engelbrektsgatan och mot botten, är den förmodligen från tiden
före regleringen. En äldre vägyta fanns ovanför grunden. Mellan Stigaregatan
Arkeologisk undersökning – Västra Falun 13
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och Kristinegatan daterades det svarta kulturlagret med huggspån i botten
till 1500-talet eller möjligen 1620–30-tal (Lögdqvist 2005).
I Stigaregatan direkt nordost om aktuell yta genomfördes en arkeologisk
schaktningsövervakning 2010. I schaktet kunde bitvis resterna efter ett kulturlager skönjas och vidare iakttogs rester efter en kullerstensbeläggning samt
två troliga fundament med osäker funktion (Lögdqvist 2011).
I kvarteret Västra Falun har det gjorts över tjugo arkeologiska undersökningar eftersom nybyggnationen har delats upp i mindre områden och många
etapper. Nedan presenteras de större insatser som gjorts i nära anslutning till
det aktuella området.
På fastigheten, Västra Falun 15, direkt öster om den aktuella fastigheten
genomfördes undersökningar i flera etapper 2009–2010. Här påträffades
bland annat spår av hus från olika tider. De flesta lämningarna härrörde från
tiden efter stadsregleringen i mitten av 1600-talet, men också äldre lämningar
påträffades. Vid undersökningarna påträffades brandlagret från 1761 och det
är tydligt att detta område drabbades hårt av branden (Carlsson & Lindberg
2010; Carlsson, manus).
2011 genomfördes en förundersökning som inbegrep ungefär halva kvarteret (Carlsson 2012). Då grävdes 10 sökschakt. Det visade sig att i västra delen
av kvarteret fanns upp till 2 meter välbevarade kultur- och utfyllnadslager.
Vid utgrävningen framkom rester av husgrunder i form av stensyllar, träsyllar,
rustbäddar, golv, spisfundament, källare, stenläggningar och andra gårdsytor,
avfallsgrop samt diken.
Med ledning av förundersökningen genomfördes en arkeologisk undersökning i området sydöst om aktuellt område 2012. Där framkom bebyggelserester
i form av husgrunder, brunnar, gårdsytor från 1900-tal ner till 1600-tal, med
tyngdpunkt i 1600-talet. Rester av en väg som tolkas ha samma sträckning
som en väg på 1628 års karta framkom också (DM projekt 1497). Vid både
förundersökningen och undersökningen framkom en hel del glas och keramik
av mer ovanlig typ.
Med anledning av byggandet av ett garage krävdes en utvidgning av 2012
års undersökningsområde. Därför genomfördes ytterligare två dokumentationer 2013 och 2014 i samband med dessa utvidgningar. Då framkom bl.a.
en brunn med medeltida datering nära det aktuella området (Wehlin 2018a;
2018b).
2015 undersöktes en relativt stor yta söder om den nu aktuella. Vid utgrävningen påträffades tre hus, varav två låg tätt intill varande. Det ena av dessa
hus har tolkats som utskänkningsställe och det andra som mer av kökskaraktär. Senare har de fått nya funktioner för exempelvis stallning och smide. Det
tredje huset har tolkats som ett fähus. Fyndmaterialet och inte minst glas och
keramik visar att vi rör oss i en högreståndsmiljö och möjligen med utländska
ägare (Wehlin et al. manus).
På den aktuella fastigheten, Västra Falun 13, har det tidigare legat en bensinstation. Tankarna har grävts bort sedan länge, men marken behövde saneras
2005 och arbetet övervakades av en arkeolog. Schaktet var 150 kvm och 4 meter
djupt. Endast ett kvarvarande slagglager dokumenterades. En 4 meter bred
säkerhetszon lämnades mot de kvarvarande byggnaderna (Carlsson 2005).
När den gamla bensinstationsbyggnaden skulle rivas 2013 genomfördes en
arkeologisk schaktningsövervakning. Det kunde konstateras att större delar av
berörd yta för schaktning var starkt påverkad genom byggnationer i modern
tid. Bevarade kulturlager fanns i fastighetens nordöstra del (Wehlin 2014) och
inom de fyra meter som inte schaktades 2005. Denna yta sparades därför till
den nedan presenterade arkeologiska undersökningen.
12
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Syfte
Syftet med undersökningen var att dokumentera och analysera de verksamheter som försiggått på platsen under främst medeltid och tidigmodern tid.
Viktiga frågeställningar vi hade inför undersökningen var:
•
•
•

Hur har ytan nyttjats under medeltiden när kvarteret började bebyggas?
Hur har kvarteret fortsatt att nyttjas, och vilken typ av bebyggelse fanns då?
Hur relaterar kvarteret till det gamla vägsystemet som eventuellt avtecknas
på kartan från 1628?

Metod
Undersökningen utgick från den markduk som placerats vid schaktningsövervakningen på tomten tidigare samma år (Wehlin 2014). Den södra schaktkanten rensades fram och dokumenterades i profil, detta för att kunna användas
som utgångspunkt vid lagergrävningen (figur 7).
Ytan undersöktes kontextuellt, det vill säga att den grävdes lager- och
konstruktionsvis i plan. Vissa lager grävdes bort med hjälp av grävmaskin
utrustad med planeringsskopa, exempelvis det övre gruslagret. En stor del
har dock grävts för hand. Lager och konstruktioner beskrevs, mättes in och
fotograferades. Plan- och profilritningar ritades för hand och inmätningar
gjordes med RTK-GPS eller med avvägningsinstrument som utgick från referenspunkter inmätta med RTK-GPS.
Ett antal prover togs för 14C-, dendro- och makroanalyser. Tre jordprover
har genomgått makrofossil- och pollenanalys vid Miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå universitet. Rapporten (bilaga 4)
innehåller även resultat
från andra grävningar i
kvarteret Västra Falun.
Två träprover har åldersbestämts genom 14C-analys
vid Ångströmlaboratoriet,
Uppsala universitet. Fem
trä-prover har genomgått
dendrokronologisk analys
som genomförts av Bertil
Israels, Bisysslor (2015).
Ett urval av kritpiporna
som påträffades vid undersökningen har bestämts
av Arne Åkerhagen vid
Tobaks- och tändsticksmuseet i Stockholm (bilaga 5).

Figur 7. Schaktkanten efter att markduken tagits bort och kanten
gjorts skrapats ren. Foto från söder, Britt-Marie Hägerman.
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Figur 8. Ytan innan undersökningen påbörjades. Foto från sydväst, Eva Carlsson.

Resultat
Undersökningsytan låg i kvarterets västra del och var cirka 12,5x8 meter, 101
kvadratmeter, och sträckte sig närmast i nordväst-sydostlig riktning. Undersökningsytan avgränsades i nordost av en befintlig husvägg och i nordväst
av Stigaregatan (figur 2 och 8). Områdena direkt sydväst och sydost om
undersökningsytan var tidigare undersökt ned till naturlig mark. Omständigheterna gjorde att undersökningsytan var väl avgränsad. Djupet varierade
mellan 0,4 och 1,2 meter, tjockast kvarvarande kulturlager fanns närmast
Stigaregatan. Markytan innan undersökningen startade var omkring 112,5
m.ö.h. och de första anläggningarna blev synliga efter framrensning några
centimeter under detta.

Anläggningar
Sammantaget dokumenterades 22 anläggningar (se figur 9 och bilaga 1-2); 6
diken, 3 golv, 3 stockar, 2 stenläggningar, 2 syllstensrader, 2 stolpar, 2 husgrunder, 1 slaggyta och 1 vägbädd.
Minst två hus påträffades. Ett hus (figur 10) bestod av kvarvarande syllstenar, syllstockar, stockar och trägolv (A6-A7 och A21) och ett hus bestod av
syllstockar, stockar och golv (A13, A20 och A23). Det ena av dessa hus kan
utifrån syllstockarna (A6) beräknas till en ungefärlig storlek på 5,5x5 meter
(NV-SO). Det andra huset låg under nyss nämnda hus, men något förskjutet.
Det undre huset (A13) var sämre bevarat och hade en annan utsträckning. Storleken på det undre huset går inte att med säkerhet beräkna, men den längsta
stocken synlig i plan var 6,6 meter lång (NO-SV). I profilen (bilaga 2) syntes
ett lager som tolkats som en möjlig mullbänk till hus A13 (L5), detta lager
har en utsträckning på omkring 4 meter i motsatt riktning mot nyss nämnda
stock. Huset skulle därför kunna ha varit omkring 6,6x4 meter stort. Flera av
stockarna på hus A13 hade spår efter brand. Prover för dendrokronologisk
datering togs från båda dessa hus (A6 och A13). Från mullbänken i hus A13
togs prover för makroskopisk analys.
Utöver ovan nämnda hus påträffades två syllstensrader som sannolikt
14
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Anl. nr

Typ

Analys

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23

Stenläggning		
Stenläggning		
Slaggyta		
Syllsten		
Stolpe		
Husgrund
Dendro
Golv		
Vägbädd
C14
Dike
C14
Dike		
Stock		
Stolpe
Dendro
Husgrund
Dendro, Makro
Utgick
-------Dike
Makro
Syllsten		
Dike		
Dike		
Dike		
Golv		
Stock		
Stock		
Golv		

Fas

Tidsperiod

IV
IV
III
V
V
II
II
I
I
I
III
IV
I
-------I
IV
I
I
I
I
II
III
I

1760-1850
1760-1850
1650-1760
1850-1900
1850-1900
1570-1650
1570-1650
-1570
-1570
-1570
1650-1760
1760-1850
-1570
-1570
1760-1850
-1570
-1570
-1570
-1570
1570-1650
1650-1760
-1570

Figur 9. Sammanställning av anläggningsbeskrivningen, bilaga 1, med påträffade anläggningstyper
och fasindelning.

utgör resterna efter ytterligare två hus (A4 och A16). En syllstensrad låg i
direkt relation till Stigaregatan och följde dennas riktning (NO-SV) med en
sammantagen längd av 5,8 meter. Den andra syllstensraden (A16) var 3,2
meter lång (NV-SO) och låg i direkt anslutning till en av de påträffade stenläggningarna (A1).
På två områden på den sydvästra delen av undersökningsytan påträffades
stenläggningar(A1-A2) med tillhörande ränndalar (se framsida). Stenlägg-

Figur 10. Husgrunden A6 med det bevarade trägolvet A7. På bilden syns arkeolog Greger Bennström.
Foto från sydost, Eva Carlsson.
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Figur 11. Botten av schaktet med dikena A9-A10, A15 och A17-A19. Foto från väster, Eva Carlsson.

ningarna som sannolikt hört samman och utgjort en väg bestod av 0,07-0,5
meter stora stenar med något större stenar i ränndalarna.
Resterna efter en mycket äldre väg påträffades i botten av schaktet (figur 11).
Sammanlagt påträffades en vägbädd (A8) innehållande tvärgående slanor av
gran och under denna fanns sex diken som sannolikt utgjort grundläggningen
för väg och bebyggelse (A9-A10, A15 och A17-A19). Prover från slanor och
trä i dikena har 14C-analyserats. Direkt ovanför vägbädden fanns en sintrat
slaggyta (A3) som sannolikt utgjort marknivå vid något tillfälle i historien.
Slaggytan var otydlig på flera ställen och därför svår att sätta i relation med
andra påträffade anläggningar.
Utöver nämnda anläggningar påträffades ett mindre antal fristående stolpar
(A5 och A12) och friliggande stockar (A11 och A22). En av stolparna (A12)
har analyserats genom dendrokronologi.

Fynd
Från undersökningen insamlades 84 fyndposter samt ben (figur 12). Samtliga
redovisas i fyndlistan (bilaga 3). Två föremål (F1-F2) har konserverats av Studio
västsvensk konservering.

Husgeråd
Den största fyndposten utgörs av husgeråd, främst keramik, men också glas.
Keramiken bestod främst av yngre glaserat rödgods, men det påträffades också
fåtalet bitar av fajans (F43-F44), majolika (F42) och stengods från Westerwald
(F63) samt Raeren (F72) (figur 13).
Den i särklass största gruppen keramik från denna tidsperiod utgörs av det
drejade, finmagrade och invändigt glaserade yngre rödgodset, BII:4. Godstypen börjar uppträda under slutet av 1300-talet och kom så småningom att
ersätta det äldre rödgodset och svartgodset. Det brukar antas att detta tidiga
rödgods var importerat (Ölund & Kjellberg 2006:109).
Keramiken har fått sin röda färgnyans genom att den tillverkats av en
16
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Från undersökningen insamlades 98 fyndposter (figur 12). Samtliga redovisas i
fyndlistan (bilaga 3). Två föremål (F1-F2) har konserverats av Studio västsvensk
konservering (bilaga 7).

Fynd

Husgeråd
Byggnadsmaterial
Hushållsavfall
Personliga tillhörigheter
Handel och hantverk

Figur 12.Figur 12. Fördelningen av fynden enligt kategorier.
Husgeråd rödbrännande lera som under bränning har haft kontakt med syre, s.k. oxiär järnoxiden
i leran
som ger
röda
färgen. Den i
Den största dationsbränning.
fyndposten utgörsDet
av husgeråd,
främst
keramik
menden
också
glas.
särklass vanligaste glasyren är den transperanta blyglasyren som beroende
Keramiken bestod främst av yngre glaserat rödgods, men det påträffades också
på kärlets godsfärg ger en varierande brun färgton. Andra färger förekomfåtalet bitar mer
av fajans
(F43-F44), majolika
(F42)
från
Westerwald
(F63) med
t.ex. grönfärgad
blyglasyr
somoch
harstengods
framställts
genom
inblandning
och Raeren (F72)
(figur 13).
kopparoxid.
Dekorer kan göras på flera sätt. Som anbringad dekor betraktas
Den i särklass
största
gruppen
keramik applikationer
från denna tidsperiod
av det
målade,
ringlade
och plastiska
på kärlet.utgörs
Arbetade
dekorer kan
vara utförd
hemring,
ristade,
stämplade
m.m.BII:4.
(Elfwendahl
1999:63f).
drejade, finmagrade
ochsom
invändigt
glaserade
yngre
rödgodset,
Godstypen
börjar uppträda under slutet av 1300-talet och kom så småningom att ersätta det

Figur 13. Keramikskärvor av stengods (F63 och F72) samt majolika (F42). Skärvorna är 37-62 millimeter
långa. Foto Joakim Wehlin.
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Under senare delen av 1600-talet blomstrade det svenska lerhantverket med
verksamma krukmakare även i mindre städer. I Falun fanns det 1655 en krukmakare/kakelugnsmakare, 1692 två och 1757 fyra stycken (Östberg 1973:11, 25).
Rödgodset som påträffades vid den aktuella undersökningen bestod främst
av olika typer av förvaringskärl och fat, men också några delar av trefotsgrytor
påträffades.
En skärva från ett majolikafat påträffades vid undersökningen (figur 13).
Majolika är en typ av äldre fajans som bara har tennglasyr på ”skådesidan” och
blyglasyr på undersidan. Majolika tillverkades på Mallorca redan på 1200-talet.
Fajans har fått sitt namn av produktionsorten Faenza i Italien. Den började
sannolikt att tillverkas i Nederländerna i slutet av 1400-talet eller åtminstone
början av 1500-talet, efter italiensk förebild. Fajansenen har tillverkats sedan
medeltiden och blev vanligare i östersjöområdet under andra hälften av
1500-talet, då holländarna ersatte Hansan som ledde handelsmakt. De blåvita
holländska majolikafaten var vanliga under 1600-talet (Gaimster 2002).
Stengodsen från denna tid är alltid importgods då den inhemska produktionen av stengods inte startar i Skåne förrän på 1830-talet. En skärva av ett
krus (figur 13) kommer från Westerwald. Keramik därifrån hade den största
spridningen av alla stengodsprodukter under tidigmodern tid och förekommer i de flesta sammanhang i hela Nordeuropa (faktiskt i hela världen) vid
denna tid. Den andra stengodsskärvan kommer från ett krus tillverkat i Raeren, på gränsen mellan Belgien och Tyskland (figur 13). Raeren var också en
av de större producenterna av stengods under denna tid. Historiskt finns ett
nära samband mellan keramikerna i Raeren och Westerwald.
Glaset bestod av sju flaskor, två kärl och tre bägare. Av flaskorna kan nämnas tre schatullflaskor. Av bägarna kan en tydlig bestämmas som passglas
(F31). Passglas uppkom i Tyskland under tidigt 1500-tal och användes främst
till öl, men även vin. De är vanligen åttakantiga eller runda till formen och
av gröntonat glas. De är uppdelade i steg eller ”pass” med hjälp av pålagda,
ofta räfflade, glastrådar på bägarens utsida (Henricson 2003).

Byggnadsmaterial och hushållsavfall
En fjärdedel av fyndposterna bestod av byggnadsmaterial, främst fönsterglas
men också några kakelbitar (F76 och F78-F79) samt näver och trä. Hushållsavfallet bestod av djurben och horn (nötkreatur) samt en kärna (F39), sannolikt
körsbär.
Kaklet bestod av reliefkakel med svart glasyr och en bit med grön glasyr.
Denna nyare typ av kakelugn med reliefkakel började tillverkas i Europa
under 1300-talet. Den hade en dekorerad framsida samt en kant eller rump
på baksidan att fästa med. Majoriteten av reliefkaklet är glaserat i svart, brunt
eller grönt. Dekoren kunde vara djur, heraldiska figurer med t.ex. adelsmän
eller kurfurstar och deras gemåler, bibliska motiv och växtornament.
Det fanns ett kraftigt tyskt inflytande på den svenska kakelugnstillverkningen under 1500- och 1600-talen. Förutom import av kakelugnar från Europa flyttade även kakelugnstillverkare från nuvarande Tyskland till Sverige.
Deras teknik och förlagor samt en efterfrågan gjorde att reliefkakel blev den
vanligaste typen i Sverige (Scherman 2007). Under 1600-talet anses kakelugnen
främst vara knuten till högreståndsmiljöer, men en studie av kakel i Linköping, Kalmar, Norrköping och Jönköping visar att det finns stora regionala
skillnader mellan städerna (Tagesson & Jeppson 2015). Trots att kakelugnar
var kostsamma hindrade det inte mindre välbeställda hushåll, såsom enkla
hantverkare i Kalmar, vantmakeriets vävare i Jönköping, borgare i Linköping
och Norrköping, att skaffa sig kakelugnar redan under 1600-talet.
18
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Under 1700-talet blev kakelugnar vanligare delvis p.g.a. att produktionen ökade,
men också för att de svenska manufakturerna
från 1720-talet och framåt t.ex. Marieberg och
Rörstrand började med kakelugnstillverkning. Det äldsta skriftliga belägget för kakelugnstillverkning i Falun är från år 1655 då
en krukmakare/kakelugnsmakare omnämns
(Östberg 1973:11, 25).

Personliga tillhörigheter, handel och hantverk
Fynd av mer personlig karaktär utgjordes Figur 14. Det påträffade silvermyntet
av kritpipor. Kritpiporna har analyserats (F1), Präglat av Johan III, eventuellt
av Arne Åkerhagen (bilaga 5) och samtliga 1581 eller 1591, då en 1:a kan anas till
höger om konungens ansikte. Foto Studio
härrör från 1600–1700-tal. De äldsta har kun- västsvensk konservering
nat dateras till 1630–50 (F3 och F5). En av de
yngre kritpipsfragmenten kan vara av svensk
tillverkning, övriga som kunnat bestämmas är tillverkade i Holland.
En kritpipa användes när man rökte tobak och det var engelska sjömän
som började med detta. Bruket med tobaksrökning spreds i Sverige under
1600-talet och bara efter några årtionden tycks det som om alla människor
rökte, fattig som rik, man som kvinna. En kritpipa är skör och har därför en
mycket kort användningstid. Pipans utseende har ändrats under tiden med
snabba modeväxlingar i fråga om storlek, längd och utsmyckning på huvud
och skaft. Piporna har ursprungligen haft relativt långa skaft och vi hittar ofta
delar av dessa skaft vid arkeologiska undersökningar. Kritpipan gjordes av vit
piplera. De första piporna tillverkades i England på 1570-talet, men det tycks
som om användningen av piporna började sprida sig först vid sekelskiftet och
då kommer de flesta piporna från Holland.
De äldsta kända exemplen i Sverige är från slutet av 1500-talet. Kritpipor
har också tillverkats i Sverige, men detta skedde först i början av 1700-talet.
Falun är en av de städer i Sverige där det funnits kritpipstillverkning. Den
som startade kritpipsbruket i Falun hette Daniel Friederich Theel och fick sina
tillverkarprivilegier 1754. Tillverkningen i Falun pågick till omkring 1820.
De föremål som kunnat kopplas till handel och hantverk består av ett
mynt (F1) samt träkil (F41), läderspill (F40 och F82) och ylletyg (F81, F83-F84).
Myntet är ett 4-öres silvermynt präglat under Johan III, som hade prägling
1575–1591 (figur 14).

Analyser
Sammantaget har fem prover analyserats genom dendrokronologi (Israels
2015). Två stockar från respektive husgrund A6:1 och A6:5 samt A13:1 och
A13:3 har analyserats. Endast proverna från A6 gav resultat och indikerar
en datering till sent 1500-tal eller tidigt 1600-tal (figur 15). Utöver dessa fyra
stockar gjordes ett försök att analysera en av stolparna (A12), utan positivt
resultat.
Från två av de understa anläggningarna, en vägbädd (A8) och ett av de sex
dikena (A9), har 14C-analyser genomförts. Både stör och slanor var ca 4 cm i
diameter, dvs. de bedömdes ha relativt låg egenålder.
Vid undersökningen togs flera jordprover, varav tre har genomgått makroskopisk analys (bilaga 4).
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Anl. nr

Kontext

Yttersta ring år

ca fällår

A6:1
A6:5b
A12
A13:1
A13:2

Husgrund
1577
1587±10
Husgrund
1636
1641±5
Stolpe			
Husgrund			
Husgrund			

Anmärk.
50 splintringar av 78
48 splintringar av 82
Gick ej att datera
Gick ej att datera
Gick ej att datera

Figur 15. Resultaten från den dendrokronologiska analysen (Israels 2015).
Anl. nr

Kontext

14

C BP

A8
Vägbädd
405±31
			
A9 (A14)*
Dike
407±30
			
			

Kalibrerat 2 σ

analysnummer

1433-1522 e.Kr. (78,3%)
1575-1624 e.Kr. (17,1%)
1432-1522 e.Kr. (80,6%)
1575-1585 e.Kr. (1,7%)
1590-1624 e.Kr. (13,6%)

Ua-47993
Ua-47994

Figur 16. Resultaten från 14C-analyserna. Kalibreringen är gjord i OxCal 4.3 med kalibreringskurvan
IntCal13 (Bronk Ramsey 2009; Reimer et al. 2013).
* A9 och A14 visade sig vara samma anläggning och benämns endast A9 i rapporten. I dokumentationen
och därmed i korrespondensen med laboratoriet benämns provet som hörande till A14.

Det första provet, MP 1 (14_021_002) kom från kulturlagret under husgrunden A13 och i anslutning till stock A13:2, möjligen del av mullbänk (bilaga 2).
Materialet i provet bestod främst av träfiber, kvistar och annat organiskt material, dominerat av trä. Mängden starrnötter och frön av bergsyra var stor.
Starr indikerar att miljön varit fuktig medan bergsyran snarare föredrar torr
mark. Andra växter som fanns i provet visar ett liknande mönster, det vill säga
ett motsägande i våt respektive torr miljö. Det fanns fikon i materialet, vilket
inte är ovanligt att finna i medeltida och senare kontexter. De är inte odlade
här, utan har importerats. Övriga växter som visar en något hög närvaro i
jämförelse med andra arter är fryle, norsk fingerört och daggkåpa, samtliga
vanligt förekommande i hela landet. Fingerörten trivs på kulturpåverkade
marker och daggkåpan är förutom vanligt förekommande, även använd
inom läkekonsten och vid färgning av textilier. 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.
Det andra provet, MP 2 (14_021_003) kom från samma hus, A13 och
nära stock A13:2, men från kulturlagret under provet ovan (bilaga 2). Materialet i provet liknade det förra men med en aningen 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 påträffades. Det som väckte störst intresse
i detta prov var ett förkolnat frö av humle. 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.
Det tredje provet, MP 3 (14_021_004) kom från dräneringsdike A15 under
vägbädd (bilaga 2). Provet 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. Övrigt intressant i detta prov var den rika förekomsten av
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F
A10
A9
A15
A17
A18
A19

A8

A13:4
A20b
A20c

A20a
A13:2

A13:1

A13:3

A13:5
A13:6
A23:1

0

1

2

4 Meter

Figur 17. Fas I, fram till 1570-talet med husgrund A13 och väg A8. Profil i östra kanten av schaktet,
markerad med rött, redovisas i bilaga 2. Skala 1:100.

hasselnötskal, smultron, kråkbär, hallon samt ett frö av blåbär/odon, vilket
speglar ett material som med stor sannolikhet förtärts.

Tolkning
Faser
Anläggningarna på den undersökta ytan har utifrån stratigrafi, relationer
med omkringliggande undersökningar, fynd och analyser kunnat fördelas i
en serie tidshorisonter eller faser. Bebyggelseförändringarna har delats in i
fem relativt generella faser. Fas I representerar tiden fram till 1570-talet. Fas II
första delen av 1600-talet. Fas III representerar tiden efter stadsregleringen vid
mitten av 1600-talet och fram till stadsbranden 1761. Fas IV slutet av 1700-talet till början av 1800-talet. Fas V slutet av 1800-talet och 1900-talet. Hur de
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A7:1 A21
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A6:1

A6:5a
A6:5b
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Figur 18. Fas II, första delen av 1600-talet. I svart syns den äldre husgrunden från fas I. Skala 1:100.

påträffade anläggningarna förhåller sig till dessa faser syns i tabell (figur 9)
samt planritningarna över undersökningsytan (figur 17-20).
Genom en kulturhistorisk tolkning av de tidigare angivna faserna görs
ett försök att ge en sammanfattande bild av bebyggelseutveckling och markutnyttjande på den aktuella ytan i förhållande till övriga delar av kvarteret.
Under Fas I (figur 17), fram till 1570-tal, påbörjas kvarteret att bebyggas.
Bebyggelsen föregås av en markplanering, vilket sannolikt är det vi ser rester
av i de påträffade dikena på den aktuella ytan. En väg anläggs och efter denna
också ett hus. Vägen tycks utifrån profilen (bilaga 2) vara något äldre än huset
men då hus A13 inte gick att datera med dendrokronologi är deras relation
till varandra i tid osäker. Till fas I kan samtliga diken föras (A9-A10, A15,
A17-A19) samt vägbädden (A8). Vägen har sannolikt varit aningen bredare än
vad som redovisas på planritningen i figur 17. Liknande diken har påträffats
vid förundersökningen i kvarteret 2011 (Carlsson 2012) samt i anslutning till
Egnellska huset och Stigaregatan (Carlsson & Lindberg 2010). Riktningen på
denna väg stämmer med de vägar som tycks utgå västerut från Kopparvågen
22
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Figur 19. Fas III, från mitten av 1600-talet till mitten av 1700-talet. Skala 1:100.

på kartan från 1628 (figur 4).
Till fas I och härrörande i det sena 1500-talet är huset A13 med tillhörande
golv A20 samt stockarna A23. Flera stockar på huset hade spår efter brand
och det är inte omöjligt att anta att huset brunnit vid branden 1569 (Sahlström
1961:15f). De två makroskopiska analyserna som genomförts på den förmodade mullbänken till huset vittnar om att området varit kulturpåverkat innan
huset uppförts och liknar resultatet från exempelvis Västra Falun 11 (Wehlin
et al. manus).
Under fas II (figur 18), första halvan av 1600-talet, får kvarteret en mer
omfattande bebyggelse. På den aktuella ytan uppfördes ett nytt hus (A6-A7
samt A21) med en aningen annorlunda utsträckning än det som fanns där
tidigare, vilket skvallrar om att bebyggelsestrukturen ändrats. Sannolikt är
det en mer ordnad urban struktur som eftersträvats enligt tidens ideal. Utifrån husets utbredning tycks bebyggelsen på den aktuella ytan vid denna tid
fortsatt förhålla sig till den äldre vägen och det är först vid genomförandet av
stadsplanen, under fas III, som bebyggelsen ”rätas upp” något.
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Figur 20. Fas IV, ca 1760-1850 och fas V, ca 1850–. Det skrafferade området visar schakten för
bensinstationsbyggnadens väggar. Skala 1:100.

Vad för typ av hus (A6, A21) med tillhörande golv (A7) var, är svårt att med
säkerhet avgöra, inte minst för att en eldstad saknas. De påträffade föremålen
tyder dock på att det rör sig om ett bostadshus.
Fas III (figur 19), är tiden efter genomförandet av stadsplanen vid mitten
av 1600-talet och fram till stadsbranden 1761. Till fasen har slaggytan (A3)
och två stockar (A11 och A22) förts. Det rör sig alltså om få lämningar och
därför svårt att dra några slutsatser. Fyndmaterialet är också skralt och till
synes omrört, vilket stämmer väl överens med övriga delar av kvarteret från
denna tidsperiod. Branden 1761 var omfattande, men några tydliga lämningar
efter denna är svårare att hitta i det arkeologiska materialet. På intilliggande
yta direkt väster om den aktuella påträffades delar av en bränd planka och
en brandhake som skulle kunna vara rester efter den ödesdigra branden 1761
(Wehlin 2014).
Fas IV (figur 20) omfattar tiden efter branden 1761 och fram till mitten av
1800-talet. Till fas IV har två stenläggningar (A1 och A2), en syllstensrad (A16)
samt en stolpe (A12) förts. Det är tydligt att staden får ett mer ”stadslikt” yt24
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tryck efter branden och det tycks som om mycket av den äldre bebyggelsen
”städas” undan. På den aktuell ytan anläggs vid denna tid en stenläggning
som löper in på tomten från dagens Stigaregatan. Om denna stenläggning
är resterna efter ett portlider in till en innergård eller endast en gårdsplan är
svårt att avgöra. Bredden på stenläggningen, nära 3 meter, antyder att det bör
röra sig om något mer än en infart. Tolkningen är därför att den nordligaste
delen av stenläggningen (A2b) främst är ett portlider in till gården och att den
övriga delen av stenläggningen (A1 och A2a) är del av gårdsplanen. En sådan
tolkning stärks också av de övriga anläggningar, några större stenar i A2a och
ett eventuellt stolphål i A1, som antyder att det funnits byggnader eller del av
byggnader på stenläggningen. I de västra delarna av A2 och centralt i A1 finns
ränndalar som haft i syfte att föra bort takdrop. Av den anledningen bör det
ha funnits bebyggelse direkt sydväst om den undersökta ytan och inte minst
en del av en syllstensrad (A16) som påträffades bekräftar detta. Portlidret till
gården torde inte ha varit större än 2,5-3 meter, vilket stolpen (A12) samt de
större stenarna i stenläggningen A2b antyder.
Fas V (figur 20), räknas till slutet av 1800-talet och 1900-talet. Till denna
fas har en syllstensrad med slaggtegelsten (A4) samt en stolpe (A5) förts.
Slaggtegelsten av kopparslagg tillverkades endast under en kortare period,
1863–1921 (Gunnarsson 2003). Det finns ingen byggnad med på Skarins karta
över Falun från 1886 och inte heller på en karta från tidigt 1900-tal. Sannolikt
rör det sig därför om ett hus som funnits under en väldigt kort period eller så
rör det sig om ett mer dekorativt inslag i stadsbilden, gat- eller planteringssten.
I det senare fallet har det i så fall kopplingar till de bensinstationer som stått
på platsen under tidigt 1900-tal (Carlsson 2012; Wehlin 2014).

Sammanfattning
Den aktuella fastigheten ligger inom kvarteret Västra Falun där det under
senare år pågått byggnadsarbeten. På den aktuella ytan har det stått en
bensinstation och marken behövde grävas för sanering inför kommande
bebyggelse. Områdena runt omkring har redan undersökts arkeologiskt och
resultaten har visat en omfattande äldre bebyggelse från 1500- och 1600-tal.
Av den anledningen genomförde arkeologer från Dalarnas museum en undersökning hösten 2013.
Undersökningsytan var 101 kvadratmeter stor och sammantaget dokumenterades 22 anläggningar, däribland husgrunder, diken, stenläggningar och en
vägbädd. Utöver anläggningarna påträffades ett hundratal fynd bestående av
bland annat keramik, kakel, glas, kritpipor, läder, textil och ett mynt. Delar
av materialet har analyserats genom makroskopisk-, dendrokronologisk och
14
C-analys.
Bebyggelseförändringarna på den aktuella ytan har delats in i fem relativt
generella faser. Fas I representerar tiden fram till 1570-talet. Fas II första delen
av 1600-talet. Fas III representerar tiden efter stadsregleringen vid mitten av
1600-talet och fram till stadsbranden 1761. Fas IV slutet av 1700-talet till början
av 1800-talet. Fas V slutet av 1800-talet och 1900-talet.
Av särskilt intresse var den äldre väg med underliggande diken som påträffades. Denna väg kan möjligen dateras till medeltid, innan år 1570. Vid
undersökningen påträffades också två husgrunder varvid den äldre sannolikt
hör till 1500-talets senare del och det yngre huset hör till 1600-talets första hälft.
Av yngre lämningar påträffades bland annat resterna efter en välbevarad
stenläggning som sannolikt ska dateras till perioden efter stadsbranden 1761.
Arkeologisk undersökning – Västra Falun 13
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Bilaga 1

A1

Anläggningsbeskrivningar

Stenläggning

Stenläggningen var 3,4 m lång och 2,4 m bred
(N-S), i ytans SV del, +112,36-112,38 m.ö.h.
Stenläggningen var lagd med främst 0,05-0,7
m stora stenar. Centralt i stenläggningen fanns
en 0,3-0,4 m bred ränndal (N-S), med 0,1-0,2 m
stora stenar (figur 1). Rännan var 0,1 m djup.
I rännans NV ände påträffades en större sten,
0,4x0,2 m stor. I N delen av stenläggningen,
nära rännan, fanns en störning eller resterna av
ett eventuellt stolphål, ca 0,3x0,3 m i diameter.
Den västra sidan av stenläggningen var
betydligt knöligare och stenarna av mer varierande storlek, sannolikt en senare störning.
Invid V kanten av stenläggningen påträffades
en syllstensrad A16.
Stenläggningen var lagd i ett lager sand och
smågrus, 0,12 m tjockt. Storleken varierade från
sand till cm-stor natursten och det var förmodligen samma som över resten av södra delen.

Figur 1. Stenläggning A1 och syll A16. Foto från NV,
Eva Carlsson.

A2

Stenläggning

Stenläggning delad i två delar av schakten för
väggen till bensinmacken, A2a och A2b (figur 2).
A2a: 2,7 m lång och 2,6 m bred (NÖ-SV), i
ytans NV del, +112,45-112,53 m.ö.h. Stenläggningen var lagd med främst 0,05-0,7 m stora
stenar. I stenläggningens V del fanns en 0,45 m
bred ränndal (NNV-SSÖ), med 0,1-0,25 m stora
stenar. Rännan var 0,1 m djup. V om rännan
fanns endast enstaka stenar.
Ö om rännan och i A2a:s N del fanns tre
större stenar på rad samt intill dessa ytterligare
en sten. Dessa stenar var 0,18-0,36 m stora,
närmast rektangulära och kan möjligen utgöra
något fundament.
A2b: 3 m lång och 1,3 m bred (NÖ-SV), i

Figur 2. Stenläggning A2. Foto från NV, Eva Carlsson

ytans NV del, +112,45-112,55 m.ö.h. Stenläggningen hade i allmänhet något större stenar än
A2a och var lagd med främst 0,1-0,15 m stora
stenar. I stenläggningens V del fanns en 0,4 m
bred ränndal (NNV-SSÖ), med 0,15-0,25 m stora
stenar. Rännan var 0,05 m djup. V om rännan
fanns endast enstaka stenar. I Ö kanten av stenläggningen fanns också större stenar, möjligen
utgjorde dessa resterna av ytterligare en ränna
som då avgränsar stenläggningen åt Ö.
Närmast Stigaregatan i N slutade stenläggningen mot en syllstensrad med slaggstenstegel,
A4. Närmast mot syllstenarna fanns kullersten
lagd uppe på stenläggningen.
Stenläggningen A2 var ca 0,2 m tjock och
under denna fanns en tydlig leryta med slagg.
Lerytan fortsätter delvis mellan syllstenstenarna
mot gatan, dvs ca 0,5 m, dock hade där gjorts en
ledningsgrävning som stört stratigrafin.

A3

Slaggyta

Slaggyta 5,4 m lång och 4,4 m bred, oregelbunden (NV-SÖ), i ytans NÖ del, +112,16-112,23

Figur 3. Slaggyta A3. Foto från SÖ, Eva Carlsson
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Figur 4. Syll A4 samt topp av stolpe A5. Foto från SÖ,
Eva Carlsson.

Figur 6. Husgrund A6 och golv A7. Foto från SÖ, Eva
Carlsson.

m.ö.h. Hård slagg- och stenyta, tydligast i N
delen (figur 3). I S del mer lerig yta med slagg
under.

utanför dessa. Från stocken togs prov som har
genomgått dendrokronologisk analys (Israels
2015). Resultatet visade att trädet fälldes någon
gång mellan åren 1577-1597.
Stock A6:2a: 3,3 m lång, rund, 0,15 m i diameter. Skadad i V delen. Låg direkt uppe på A6:2b.
Stock A6:2b: 4,3 m lång, rund, 0,23 m i diameter. Stock stack ut 0,15 utanför knut i V. På
utsidan av stock låg slagg. Under detta fanns
ett lerigt brunt gruslager med kolbitar, 0,15 m
tjockt. Lite av det leriga lagret gick in under
stocken. Under leran hård slaggyta, A3. Slaggytan A3 relaterar sannolikt till huset.
Stock A6:3: 3,7 m lång, rund, 0,2 m i diameter.
Avfasad i V änden för infattning i stock A6:1.
Avbruten i Ö änden.
Stock A6:5a: 1,1 m lång, rund, 0,2 m i diameter. I Ö delen eventuellt spår av knut, fördjupning ca 0,2-0,3 m från lite rundad ände i Ö.
Stock A6:5b: 5 m lång, rund, 0,24 m i diameter. Syntes i knut till A6:1 och låg under denna. I
detta hörn en sten, 0,4x0,35 m stor. Från stocken
togs prov som har genomgått dendrokronologisk analys (Israels 2015). Resultatet visade att
trädet fälldes någon gång mellan åren 16361646.

A4

Syll

Syll 2,5+1,6 m lång syllstensrad (figur 4), delad
i mitten av modern störning, A4a och A4b (NÖSV), i ytans N del, +112,37-112,43 m.ö.h. Bestod
av elva (A4a) respektive sju (A4b) slaggtegelstenar som fortsatte in under den kvarvarande
trottoaren. Stenarna var 0,20-0,22 m breda och
0,2 m höga.

Figur 5. Stolpe A5 till höger och A12 till vänster. Foto från
S, Greger Bennström.

A5

Stolpe

A6

Husgrund

Stolpe 0,25 m i diameter i dagens trottoarkant
och synlig 0,27 m under densamma, i schaktets
N del (figur 5).
Husgrund 5,5 m lång och 4,6 m bred, rektangulär (NV-SÖ), i ytans SÖ del (figur 6), +111,76112,06 m.ö.h. Bestod av sex stockar (A6:1, A6:2ab, A6:3 och A6:5a-b). Lagerföljden i husgrunden
kan ses på profilritning 4 (bilaga 2).
Stock A6:1: 5,5 m lång, rund, 0,25 m i diameter, med knutar i båda ändar och intag på mitten.
Knutarna var avfasade på sidorna ca 0,25 m.
Urtagen var 0,15 m breda med lika mycket kvar
30

A7

Golv

A8

Vägbädd

Golv 5,3 m långt och 1 m brett (NV-SÖ), i ytans
SÖ del, +111,75-111,76 m.ö.h. Bestod av tre kvarvarande golvplankor, A7:1-A7:3, som var golv i
och vilar på stockar i husgrund A6.
A7:1: 4,3 m lång, 0,3 m bred och 0,13 m tjock.
A7:2: 4,9 m lång, 0,3 m bred och 0,04 m tjock.
A7:3: 5,3 m lång, 0,3 m bred och 0,04 m tjock.
Under golvet vid A7:2 lager med beige lera,
0,06-0,07 m tjockt. I detta lager fanns också slagg,
trä och näver. Därunder fanns ett mörkare lerigt
lager, troligen murknat trä, 0,05-0,06 m tjockt.
Detta lager kan möjligen relateras till resterna
av den husgrund, A13, som senare påträffades
under detta hus.
Vägbädd 7,3 m lång och 2,6 m bred (NÖ-SV), i
ytans centrala del, 111,44-111,66 m.ö.h. AnläggDalarnas museum – arkeologisk rapport 2020

Figur 9. Stock A11 syns längst bort. Foto från Ö, Eva
Carlsson.
Figur 7. Vägbädd A8. Foto från NO, Eva Carlsson.

ningen påträffades direkt under slaggytan A3
och utgjorde sannolikt underlag ”bädd” till en
väg och bestod av tvärgående slanor som låg
i ett tunt rostfärgat lerlager med små sintrade
slaggbitar (figur 7). Under detta fanns ett lerlager, nästan svart lera med kolbitar, 0,1 m tjockt.
Slanorna, sannolikt granar, var 0,02-0,06 m
breda och oregelbundet utlagda med vanligen
0,2 m mellanrum.
Trä från en av slanorna har daterats genom
14
C-analys. Resultatet visade en datering till
tidsperioden 1433-1624 e.Kr. med två sigmas
sannolikhet.

A9

Dike

Dike 6,4 m långt och 0,3 m brett (NÖ-SV), i ytans
N del (figur 8), 111,1-111,35 m.ö.h., U-format.
Fyllningen bestod överst av ca 0,15 m slagg i
brun lera och under detta 0,1 m grå lera med
en stör liggande i. Stören var 0,04 m i diameter.
Under det flammig grå och svart lera. A9 visade
sig senare utgöra samma anläggning som A14
varvid dessa har slagits ihop till endast A9.
Trä från diket har daterats genom 14C-analys.
Resultatet visade en datering till tidsperioden
1432-1624 e.Kr. med två sigmas sannolikhet.

A10

N del, 111,1-111,35 m.ö.h., U-format. Diket löper parallellt med A9 och med 1 m mellanrum.
Fyllningen bestod överst av ca 0,15 m slagg i
brun lera, 0,1 m grå lera med en stör liggande
i. Stören var 0,04 m i diameter.

A11

Stock

A12

Stolpe

Stock 3,9 m lång, rund, 0,23 m i diameter (NVSÖ), i ytans SV del (figur 9), 112,19-112,24 m.ö.h.
I S änden urtag. Urtaget var på V sidan 0,12 m in
på stock och var 0,14 m långt och 0,05 m djupt.
På Ö sidan var uttaget 0,24 m in från änden och
0,05 m djupt. Sannolikt har det funnits urtag
på stockens N del men denna del var tilltryckt
och förstörd.
N om stock fanns lager med flis och kvistar.
På stockens Ö sida fanns trärester, möjligen
rester efter ett golv. Stocken låg i ett lager med
mycket träflis och en del ben. Vid den S delen
av stocken och under det möjliga trägolvet fanns
områden med lera. I leran påträffades brända
ben och små kolfragment. Under stock och delvis i flislagret fanns slagg och sten.
Stolpe 0,23x0,21 m, rektangulär, i ytans N kant.
Från stocken togs prov som har genomgått
dendrokronologisk analys. Stocken var dock
inte möjlig att datera.

Dike

Dike 6,3 m långt och 0,3 m brett (NÖ-SV), i ytans

Figur 8. Dikena A9, 10, 15, 17, 18 och 19. Foto från V,
Eva Carlsson

Figur 10. De bruna stockarna tillhör husgrund A6 och
de mörkare till höger husgrund A13. Foto från V, Eva
Carlsson.
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A13

Husgrund

Husgrund 7,2 m lång och 1,8 m bred (NÖ-SV),
i ytans S del, 111,7-112 m.ö.h. Bestod av sex
stockar (A13:1-6), varav fyra, möjligen fem, var
hoptimrade (A3:1-2, A3:4-6) och en låg bredvid
13:3 (figur 10). Den senare kan också höra ihop
med husgrund A6 med dess golv A7.
A13:1: 1,7 m lång och 0,25 m bred. Stocken
var tillhuggen till hälften 0-0,35 m från den N
änden, troligen för att ligga stadigt på stenen
under. Den S änden var snett avhuggen. Från
stocken togs prov som har genomgått dendrokronologisk analys. Stocken var dock inte möjlig
att datera.
A13:2: 6,6 m lång och 0,2 m bred. Stocken vilade på en stor sten 1,1x0,45x0,25 m stor. På flera
ställen fanns spår av brand. Från stocken togs
prov som har genomgått dendrokronologisk
analys. Stocken var dock inte möjlig att datera.
A13:3: 2,65 m lång och 0,2 m bred. Stocken
var avhuggen i ändarna, nästan rakt, med spår
av brand.
A13:4: 0,3 m lång och 0,2 m bred.
A13:5: 0,9 m lång och 0,25 m bred.
A13:6: 0,7 m lång och 0,2 m bred.

A14

Utgick

Samma som A9 och de båda har därför slagits
ihop.

Figur 12. Golv A20. Foto från SO, Eva Carlsson.

A17-A19

Diken

Bottnar efter tre diken, 6,1 m långa och 0,25 m
breda (NÖ-SV), i ytans centrala del, 111,0-111,1
m.ö.h. Undersöktes aldrig men hade samma
form och riktning som de relaterade dikena
A9-10 och A15. Påträffades direkt under vägbädden A8.

A20

Golv

A21

Stock

A22

Stock

Rest av golv i tre delar (figur 12), A20a-A20c,
i ytans SÖ del, +111,62 m.ö.h. Plankorna var
några centimeter tjocka, men kunde i övrigt inte
avgränsas på grund av de dåliga bevaringsförhållandena. Utgjorde sannolikt golv till A13.
A20a: 0,7x0,5 m (NÖ-SV)
A20b: 0,4x0,35 m (NV-SÖ)
A20c: 0,4x0,15 m (NÖ-SV)
Stock 1 m lång, rund till rektangulär (möjlig
planka), 0,2 m i diameter (NÖ-SV), i ytans SÖ
del, 111,66 m.ö.h. Har sannolikt utgjort underliggare till golv A7.

Figur 11. Dike A15. Foto från SV, Eva Carlsson.

A15

Dike

A16

Syllsten

Stock 1,2 m lång, närmast rektangulär, 0,1 m
i diameter (NV-SÖ), i ytans SV del (figur 13).
Påträffades vid grävning för profilritning 2.

Dike 6,2 m långt, 0,6 m brett och 0,25 m djupt
(NÖ-SV), i ytans N del, 111,1-111,35 m.ö.h., skålformat. Fyllning av brunsvart lera med träbitar
och slanor. I fyllningen påträffades slagg, tegel
och horn (figur 11).
Syllsten 3,2 m lång och 0,4 m bred (NV-SÖ), i
ytans SV del, 112,36 m.ö.h. Bestod av elva stenar
av varierande storlek från 0,45x0,3 till 0,15x0,1
m stora. De flesta stenarna hade flat ovansida.
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Figur 13. Stock A22. Foto från Ö, Eva Carlsson.
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A23

Golv

Rest av golv bestående av två plankor (A23:1
och A23:2). Påträffades vid grävning för profilritning 2. Plankorna låg lång ned, nästan i den
naturliga leran och undersöktes därför aldrig i
sin helhet (figur 14). Utbredningen mot NV är
därför okänd, men troligen var det bara dessa
fragment som återstod. Kan utgöra golv till A13.
A23a: 0,45x0,15 m (NV-SÖ)
A23b: 0,4x0,1 m (NV-SÖ)

Figur 14. Golv A23. Foto från SO, Eva Carlsson.
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A15
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8
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1
2
3
4
5

12
14

3

15

17

Brunt lerigt lager, mycket trä
Grå lera
Poröst mörkt lerigt humöst lager
Gulgrå lite grusig lera
Brunt kulturlager, mycket trä, humöst, lerigt, enstaka tegelfnas,
slagg, A13
Ljusbrunt lerigt kulturlager, lite grusig lera, huggspån
Tunt svart lager, ovankanten av L5
Lerigt lager med trä, slagg och svavel
Lerigt brunt kulturlager, trä, tegelbitar

Lagerbeskrivning profil (figur 17, sidan 21)
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Som L9 men mörkare brunt
Brun sintrad slagg med lerigt grus
Svart, lerigt, kolrikt lager
Svart slaggrikt lager, mycket kol i den grusiga leran
Rostbrun sintrad slagg
Brunt grusigt lerlager med slanor, A8
Nästan svart lerigt lager med trä och slagg, A15
Slagg, A3
Grå lera
Brunt trä, sannolikt A7
Nästan svart lerigt lager med trä och slagg, A9
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8

2
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Bilaga 2
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Bilaga 3

Specialben.

Fyndlista

Nr

Sakord

Del

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Mynt
4 öre		
Sko		
Sula
Pipa
Kritpipa
Huvud
Pipa
Kritpipa
Skaft
Pipa
Kritpipa
Skaft
Pipa
Kritpipa
Skaf/huvud
Pipa
Kritpipa
Skaft
Pipa
Kritpipa
Skaft
Pipa
Kritpipa
Skaft
Pipa
Kritpipa
Skaft
Fönsterglas			
Bägare			
Fönsterglas			
Fönsterglas			
Fönsterglas			
Fönsterglas			
Bägare			
Flaska
Schatullflaska		
Flaska			
Fönsterglas			
Flaska
Schatullflaska		
Kärl			
Kärl			
Fönsterglas			
Flaska			
Fönsterglas			
Fönsterglas			
Fönsterglas			
Fönsterglas			
Fönsterglas			
Bägare
Passglas		
Flaska			
Fönsterglas			
Fönsterglas			
Flaska			
Fönsterglas			
Flaska
Schatullflaska		
Fönsterglas			
Kärna			
Läderspill		
Sula
Kil			
Fat			
Kärl			
Kärl			
Fat			
Fat			
Fat/Skål			
Kärl			
Kärl			
Fat			
Skål			
Fat			
Kärl			
Fat			
Skål			
Fat			
Kärl			
Fat			

Typ

Material

Teknik

Handel o hant.
Pers. tillhör.
Pers. tillhör.
Pers. tillhör.
Pers. tillhör.
Pers. tillhör.
Pers. tillhör.
Pers. tillhör.
Pers. tillhör.
Pers. tillhör.
Byggnadsmat.
Husgeråd
Byggnadsmat.
Byggnadsmat.
Byggnadsmat.
Byggnadsmat.
Husgeråd
Husgeråd
Husgeråd
Byggnadsmat.
Husgeråd
Husgeråd
Husgeråd
Byggnadsmat.
Husgeråd
Byggnadsmat.
Byggnadsmat.
Byggnadsmat.
Byggnadsmat.
Byggnadsmat.
Husgeråd
Husgeråd
Byggnadsmat.
Byggnadsmat.
Husgeråd
Byggnadsmat.
Husgeråd
Byggnadsmat.
Hushållsavfall
Handel o. hant.
Handel o. hant.
Husgeråd
Husgeråd
Husgeråd
Husgeråd
Husgeråd
Husgeråd
Husgeråd
Husgeråd
Husgeråd
Husgeråd
Husgeråd
Husgeråd
Husgeråd
Husgeråd
Husgeråd
Husgeråd
Husgeråd

Koppar
Präglat
Läder
Skuret
Piplera
Gjutet
Piplera
Gjutet
Piplera
Gjutet
Piplera
Gjutet
Piplera
Gjutet
Piplera
Gjutet
Piplera
Gjutet
Piplera
Gjutet
Glas
Blåst
Glas
Blåst
Glas
Blåst
Glas
Blåst
Glas
Blåst
Glas
Blåst
Glas
Blåst
Glas
Blåst
Glas
Blåst
Glas
Blåst
Glas
Blåst
Glas
Blåst
Glas
Blåst
Glas
Blåst
Glas
Blåst
Glas
Blåst
Glas
Blåst
Glas
Blåst
Glas
Blåst
Glas
Blåst
Glas
Blåst
Glas
Blåst
Glas
Blåst
Glas
Blåst
Glas
Blåst
Glas
Blåst
Glas
Blåst
Glas
Blåst
Organiskt		
Läder
Skuret
Trä
Skuret
Majolika
Drejat
Fajans
Drejat
Fajans
Drejat
Y rödgods Drejat
Y rödgods Drejat
Y rödgods Drejat
Y rödgods Drejat
Y rödgods Drejat
Y rödgods Drejat
Y rödgods Drejat
Y rödgods Drejat
Y rödgods Drejat
Y rödgods Drejat
Y rödgods Drejat
Y rödgods Drejat
Y rödgods Drejat
Y rödgods Drejat

Ant. Frag. Anl

Anmärkning

1
1
1
2
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
2
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
2
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

Johan III

1
A3
1		
1		
2
A11
1
A11
2
A2a
5
A1
1
A1
1
A6:5b
1
L3/P3
1
A6:5b
7
A6
1
A6
1
A7
2
A11
6
A11
2
A1
1		
1		
1		
1		
1		
1
L6/P2
1
L6/P2
1
L2/P3
4
L1/P1
9
A11
2
A11
3		
15
A6
34
A6
1
A1
2
A1
2
A1
1
A2a
1
A2a
3
A6:1-2
5
A6
1
A6
2
A6:5b
1		
1		
1
A1
1
A11
4
A6
1
A6
2		
1
A6
1
A6
1
A6
1
A6
1
A6
1
A6
1
A7
3		
2
A6
2
A7
3		

Rensfynd

Träflislager

Körsbär?
L8 P1
Profil 1
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59 Kärl			
60 Kärl			
61 Fat			
62 Fat			
63 Krus
Westerwald		
64 Kärl			
65 Fat			
66 Kärl			
67 Fat			
68 Fat			
69 Kärl			
70 Kärl			
71 Fat			
72 Krus
Raeren
Botten
73 Gryta		
Handtag
			
mynning
74 Gryta		
Fot
75 Kärl			
76 Kakel			
77 Kärl			
78 Kakel			
79 Kakel			
80 Pipa
Kritpipa
Skaft
81 Tyg			
82 Läderspill			
83 Tyg			
84 Tyg			
85 Djurben			

38

Husgeråd
Husgeråd
Husgeråd
Husgeråd
Husgeråd
Husgeråd
Husgeråd
Husgeråd
Husgeråd
Husgeråd
Husgeråd
Husgeråd
Husgeråd
Husgeråd
Husgeråd

Y rödgods
Y rödgods
Y rödgods
Y rödgods
Stengods
Y rödgods
Y rödgods
Y rödgods
Y rödgods
Y rödgods
Y rödgods
Y rödgods
Y rödgods
Stengods
Y rödgods

Drejat
Drejat
Drejat
Drejat
Drejat
Drejat
Drejat
Drejat
Drejat
Drejat
Drejat
Drejat
Drejat
Drejat
Drejat

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

1		
2		
4
A2a
Rensfynd
1		
1
2		
2		
1		
2
A7
4
A1-A2
2		 L6
3
A11
1
A7
1
A11
2
A1

Husgeråd
Husgeråd
Byggnadsmat.
Husgeråd
Byggnadsmat.
Byggnadsmat.
Pers. tillhör.
Handel o. hant.
Handel o. hant.
Handel o. hant.
Handel o. hant.
Hushållsavfall

Y rödgods Drejat 2
2
A1
Y rödgods Drejat 13
13
A1
Lergods
F press 1
4
A1
Y rödgods Drejat 1
4
A1
Lergods
F press 2
3
A2a
Lergods
F press 1
1
A1
Piplera
Gjutet 1
1
A11
Ull
Vävt
1
1		
Läder
Skuret 1
1		
Ull
Vävt
1
1		
Ull
Vävt
15
15		
Ben					

Rensfynd
L6 P2
L6 P2
F1 P1
L8 P1
9 poster
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Bilaga 4

Miljöarkeologisk analys

MILJÖARKEOLOGISKA LABORATORIET
RAPPORT nr. 2014-024

Miljöarkeologisk analys av stads- och
kulturlager samt en tunna från Falun
RAÄ 68.
Sofi Östman, Jan-Erik Wallin och Johan Linderholm

INSTITUTIONEN FÖR IDÉ – OCH SAMHÄLLSSTUDIER
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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:
P (fosfatgrader, Po) enligt Arrhenius och Miljöarkeologiska laboratoriets
1. Fosfatanalys, Cit-P
citronsyrametod. Fosfathalten anges som mg P2O5/100 g torr jord extraherad med
citronsyra (2 %).
2. Fosfatanalys efter oxidativ förbränning, Ciit-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.

6

44

Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2020

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
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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
8
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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

14_021_002

Arter med vetenskapligt/svenskt namn

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

X
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 CitP CitPOI PQuota LOI
93
68 60,9 77,7
1,28 2,3
81
4676 198,8 626,1
3,15 41
489
1393 561,8 509,3
0,91 12,9
985
3885 99,9 131,5
1,32 11,7
93
63 83,6 100,8
1,21 2,5
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Pollenlaboratoriet i Umeå AB
Sågställarvägen 2A
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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Bilaga 5

Kritpipsanalys

Kritpipsrapport för Västra Falun.
Projekt 1531. Inv. 22813

03.
Holländsk pipa från 1630-1650. 32,4x19,7x11,9. N13,9. Dia 9,8. R2,9.

04.
Odekorerad skaftbit från1600-talet. R3,0.

05.
Skaftbit från holländsk pipa med dekor ”Fransk lilja inom romb” i flere rader. 1630-1640. R2,9.

06A.
Odekorerad skaftbits rån 1700-talet. R2,4.

06B.
Fragment av troligen svensk 1700-tals pipa.
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07.
Odekorerade skaftbitar från 1700-talet.

Kommentar:
Tidigare rapport från den 16 mars 2015 ersättes med denna efter kompletteringar.
Datering av skaftbitar som inte visar hela dekoren är mycket missvisande.
Vendelsö 2 april 2015.

Arne Åkerhagen
Tobaks-& Tändsticksmuseum
Stockholm.
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Dalarnas museum

Postadress
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